Statut Liceum Ogólnokształc cego
w Ksawerowie
Rozdział 1
Nazwa szkoły
§1
1. Okre lenie typu szkoły:
Liceum Ogólnokształc ce
2. Siedziba szkoły : Widzew ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów
§2
1.Ilekro w statucie mówi si o dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie
rodziców, samorz dzie uczniowskim, nauczycielu, uczniach, rodzicach i
statucie nale y przez to rozumie : Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców, Samorz d Uczniowski, nauczyciele, uczniowie, rodzice i Statut
Liceum Ogólnokształc cego w Ksawerowie.
§3
1.Ustalona nazwa szkoły jest u ywana przez szkoł w pełnym brzmieniu.
2.U ywane stemple ró nych organów szkoły s zgodne ze Statutem szkoły.
Rozdział 2
Inne informacje o szkole
§4
1. Organem prowadz cym Liceum Ogólnokształc cego w Ksawerowie jest
Powiat Pabianicki, w imieniu którego działaj organy statutowe : Rada
Powiatu Pabianickiego i Zarz d Powiatu Pabianickiego. Organem
sprawuj cym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium O wiaty w Łodzi.
2. Liceum Ogólnokształc ce w Ksawerowie ul. Szkolna 12 jest publiczn
szkoł ogólnokształc c , opart na podbudowie programowej 3-letniego
gimnazjum, która w cyklu 3-letnim kształci i wychowuje uczniów zgodnie
z ich aspiracjami i uzdolnieniami oraz aktualnymi celami i zadaniami
systemu o wiaty.
3. Klasy w Liceum Ogólnokształc cym w Ksawerowie, ustalone zgodnie z
przepisami w sprawie ramowych planów nauczania :
1) klasa ogólna z poszerzeniem tre ci nauczania j zyka angielskiego,
geografii, matematyki.
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Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§5
1.Szkoła realizuje cele i zadania okre lone w ustawie o systemie o wiaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie:
1) umo liwia zdobycie wiedzy i umiej tno ci niezb dnych do uzyskania
wiadectwa uko czenia szkoły:
a) zapewnia uczniom udział w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach przedmiotowych, w konkursach recytatorskich i
konkursach wiedzy,
b)zapewnia udział w szkolnych, miejskich, wojewódzkich i
regionalnych imprezach sportowych,
2) umo liwia absolwentom dokonanie
wiadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia zgodnego z ich zainteresowaniami:
a)organizuje dla uczniów klas trzecich w ramach orientacji zawodowej
spotkania z pracownikami naukowymi UŁ, PŁ i innych wy szych
uczelni,
b)organizuje spotkania z pracownikami Powiatowego Biura Pracy,
3) kształtuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj ce realizowaniu celów i
zasad okre lonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku
uczniów:
a) szkoła pozyskuje do współtworzenia atmosfery wychowawczej
organizacje młodzie owe: Młodzie ow
Rad
Miasta Pabianic,
Powiatow Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn , PTTK, MOK,
Powiatow Komend Policji
b) współdziała z organem prowadz cym i Miejskim O rodkiem
Profilaktyki i Uzale nie , Gminnym O rodkiem Pomocy Społecznej,
Miejskim O rodkiem Profilaktyki i Terapii w Łodzi w zakresie
przeciwdziałania nałogom (nikotynizm, alkoholizm, narkomania),
c) diagnozuje potrzeby i oczekiwania w zakresie współdziałania ze
rodowiskiem zewn trznym szkoły - przeprowadzanie ankiet i
bada ,
4) sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
mo liwo ci szkoły:
a)prowadzi stołówk szkoln ,
b) organizuje pomoc materialn , bezpłatne posiłki dla uczniów
znajduj cych si
w trudnej sytuacji materialnej, udział w
wycieczkach za ni sz opłat ,
c) organizuje zbiórki charytatywne (np. na rzecz chorych nieuleczalnie
kolegów).
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§6
1.Szkoła umo liwia uczniom podtrzymanie poczucia to samo ci narodowej,
etnicznej, j zykowej i religijnej.
2.Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej :
1) zatrudnia pedagoga, który współpracuje z Poradni PsychologicznoPedagogiczn i poradniami specjalistycznymi,
2) pomaga uczniom klas trzecich w podj ciu decyzji o wyborze wy szej
uczelni,
3.Organizuje opiek nad uczniami niepełnosprawnymi ucz szczaj cymi do
szkoły.
4.Utrzymuje wi z uczniami realizuj cymi obowi zek szkolny poza szkoł .
5.Umo liwia rozwój zainteresowa
uczniów i realizacj indywidualnych
programów nauczania:
1)prowadzi
zaj cia
pozalekcyjne,
kółka
zainteresowa ,
kółka
przedmiotowe, sekcje sportowe, współdziała z Miejskim O rodkiem
Kultury, Bibliotek Miejsk i Pedagogiczn , Młodzie owym Domem
Kultury, oraz z innymi stowarzyszeniami rodowiskowymi.
6. Ka dy ucze (lub jego rodzice) ma prawo wyst pienia o indywidualny
program lub tok nauki. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwole na
indywidualny program lub tok nauki oraz jego organizacj reguluj
odr bne przepisy.
§7
1. Szkoła sprawuje opiek nad uczniami przebywaj cymi w szkole podczas
zaj obowi zkowych, nadobowi zkowych i pozalekcyjnych:
1) zasady sprawowania tej opieki reguluj odr bne przepisy,
2) szkoła sprawuje opiek nad uczniami podczas zaj
poza terenem
szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkoł ,
3) szkoła zawiera stosowne ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych
wypadków powstałych z winy umy lnej jak i nieumy lnej oraz od
odpowiedzialno ci cywilnej,
4) ucze
ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw mi dzy
zaj ciami, realizowanej w formie nauczycielskich dy urów
a)sposób ich organizacji i przebieg reguluje zarz dzenie dyrektora
szkoły,
5) szkoła posiada plan ewakuacji na wypadek zagro enia bezpiecze stwa.
§8
1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci odbywa si w formach zebra wychowawców i rodziców,
zwanych dalej "wywiadówkami", oraz indywidualnych rozmów nauczycieli i
rodziców.
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2. Wychowawca obowi zany jest przeprowadza co najmniej trzy wywiadówki
w ci gu roku szkolnego, tj.:
- ródsemestralna - jesieni
- po zako czeniu pierwszego semestru
- ródsemestralna - wiosn
3. Na wywiadówkach wychowawca informuje rodziców w szczególno ci o:
1) zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej
klasie i szkole,
2) przepisach dotycz cych oceniania, klasyfikowania, promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) zachowaniu uczniów, ich post pach, a tak e przyczynach i
trudno ciach w nauce.
4. Rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami odbywaj
si z
inicjatywy nauczycieli b d rodziców. Rodzic ma prawo uzyska od
nauczyciela rzeteln informacj na temat swojego dziecka. Nauczyciele mog
tak e udziela rodzicom informacji i porad w sprawach wychowania i
dalszego kształcenia ich dzieci.
Rozdział 4
Organa szkoły
§9
1.Dyrektor szkoły
1) zadania Dyrektora szkoły okre la art. 39 ustawy o systemie o wiaty,
§ 10
1.Rada Pedagogiczna
1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, stanowi j wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole,
2) przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły,
3) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały lub wyra a opinie na tematy
dotycz ce szkoły,
4) Rada Pedagogiczna zatwierdza:
a)plany pracy szkoły,
b) wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej,
c) organizacj doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole i
w sprawie skre lenia z listy uczniów.
5) Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizacj pracy szkoły,
b) tygodniowy rozkład zaj lekcyjnych,
c) projekt planu finansowego,
d) wnioski Dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom odznacze ,
nagród i wyró nie ,
e) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
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płatnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych,
f) prac dyrektora szkoły,
6) do podj cia uchwał niezb dna jest kwalifikowana wi kszo
głosów w
postaci przynajmniej połowy członków rady oraz ich przyj cie zwykł
wi kszo ci głosów. Uchwały Rady Pedagogicznej maj posta aktu
prawnego, a fakt ich podj cia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów
dla ich wa no ci odnotowane s w protokole z posiedzenia Rady
(kwalifikowana wi kszo głosów, wyniki głosowania).
§ 11
1.Samorz d Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów w szkole.
Samorz d Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawiania dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i
opinii we wszystkich sprawach dotycz cych szkoły,
2) zgłaszania propozycji zmian do planu dydaktyczno-wychowawczego
szkoły wynikaj cych z potrzeb i zainteresowania uczniów,
3) zapoznania si z programami nauczania,
4) organizowania ycia szkolnego, rozwoju własnych zainteresowa ,
5) organizowania działalno ci kulturalnej, sportowej i rozrywkowej
zgodnie z mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem szkoły,
6) wydawania gazetek szkolnych, prowadzenia tablicy ogłosze w celu
informowania uczniów o swojej działalno ci,
7) opiniowania i wnioskowania o przyznawaniu uczniom stypendiów
naukowych, socjalnych lub innych form pomocy materialnej,
8) zgłaszania uczniów do nagród i wyró nie ,
9) wnioskowania o ukaranie uczniów,
10) udzielania por cze za uczniów, którym została wymierzona kara,
11) udziału przedstawicieli, na zaproszenie Dyrektora szkoły, w
posiedzeniach
Rady
Pedagogicznej,
dotycz cych
spraw
wychowawczych,
12) wnioskowania do Dyrektora szkoły w sprawie powołania opiekuna
Samorz du Uczniowskiego.
§ 12
1. Rada Rodziców prowadzi działalno w zakresie doskonalenia organizacji
pracy Szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków
technicznych i wyposa enia, zapewnienia warunków bytowych uczniów i
pomocy materialnej. Rada Rodziców realizuje swoje zadania w szczególno ci
poprzez:
1). współdziałanie w bie cym i perspektywicznym programowaniu pracy
Szkoły oraz w planowaniu jego wydatków,
2) podejmowanie działa na rzecz pozyskiwania rodków finansowych dla
Szkoły,
3). organizowanie działalno ci maj cej na celu podnoszenie kultury
pedagogicznej w rodzinie, szkole i rodowisku lokalnym.
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4). udzielanie pomocy Samorz dowi Uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzie owym i społecznym działaj cym w Liceum Ogólnokształc cym,
5). współpracuje ze rodowiskiem lokalnym i zakładami pracy.
2. W skład Rady Rodziców wchodz rodzice wybrani przez rodziców uczniów
poszczególnych rad klasowych.
1). Kadencja Rady Rodziców trwa 4 lata.
2). Skład Rady mo e by uzupełniany w trakcie kadencji przez rodziców
zgłaszaj cych akces do pracy w Radzie, a tak e rodziców uczniów klas
pierwszych na miejsca rodziców uczniów ko cz cych nauk w Liceum
Ogólnokształc cym,
3) W przypadku rezygnacji przedstawiciela rodziców danej klasy z pracy w
Radzie nowy członek rady klasowej wchodzi w skład Rady Rodziców.
4) W pracy Rady Rodziców mog bra udział, z głosem doradczym
przedstawiciele zakładów pracy, z którymi Liceum
zawarło umowy
patronackie.
5). Rada Rodziców mo e zaprasza do udziału w swoich pracach tak e inne
osoby, po uprzednim uzgodnieniu kandydatur z Dyrektorem Liceum.
6) Zebrania Rady Rodziców odbywaj si co najmniej jeden raz w roku
szkolnym. Zebrania mog by zwoływane przez Prezydium Rady, w celu
podj cia wa nych uchwał, jak te przedyskutowania decyzji. Zebrania mog
by zwoływane tak e na wniosek Dyrektora Liceum.
7) W posiedzeniu Rady Rodziców oraz jej władz bierze udział Dyrektor Szkoły,
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
8) Rada Rodziców wyra a swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały
zapadaj
w głosowaniu jawnym, zwykł
wi kszo ci
głosów, przy
zapewnieniu uczestnictwa w głosowaniu wi cej ni połowy członków Rady.
9) W przypadku podj cia przez Rad Rodziców uchwały sprzecznej z prawem,
lub wa nym interesem Szkoły, Dyrektor mo e zawiesi wykonanie uchwały i,
w terminie siedmiu dni od jej podj cia, uzgodni z Rad dalszy tok
post powania w sprawie b d cej przedmiotem uchwały.
3. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera spo ród swojego grona:
a) przewodnicz cego
b) prezydium
c) komisj rewizyjn
1). W zale no ci od potrzeb, Rada Rodziców ustala liczb działaj cych w niej
sekcji, oraz skład osobowy komisji lub sekcji problemowych.
2) Przewodnicz cy Rady Rodziców organizuje prac Rady i jej prezydium,
reprezentuje Rad przed Dyrekcj Liceum, oraz organem nadzoruj cym, a
tak e reprezentuje Rad na zewn trz Szkoły.
3) W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodnicz cy oraz pi ciu
członków
4) Prezydium wybiera ze swojego grona wiceprzewodnicz cego Rady,
sekretarza, skarbnika.
5) Prezydium odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w kwartale.
6) Prezydium wykonuje nast puj ce zadania:
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a) przygotowuje do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Rad Rodziców
projekt planu pracy i preliminarz wydatków,
b) zwołuje w porozumieniu z Dyrektorem Liceum zebrania Rady
Rodziców oraz zebrania rodziców w poszczególnych klasach, ustalaj c ich
termin oraz porz dek,
c) podejmuje wszelkie niezb dne działania, b d ce w kompetencji Rady
Rodziców w okresie mi dzy zebraniami,
d) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych rodków
finansowych dla Liceum na działalno
dydaktyczno - wychowawcz i
opieku cz ,
e) współpracuje z Dyrekcj Liceum i Rad Pedagogiczn w zakresie
doskonalenia organizacji pracy Liceum, prezentuje opinie rodziców we
wszystkich, wa nych dla Szkoły, uczniów i rodziców, sprawach, anga uje
rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania
i opieki.
8. Prezydium Rady Rodziców składa Radzie sprawozdania z działalno ci za
dany okres. Rada Rodziców, przez podj cie uchwały aprobuje prace
prezydium albo odwołuje prezydium w pełnym składzie, lub niektórych jej
członków.
9. Komisja rewizyjna działa w składzie co najmniej trzech osób. Komisja
wyłania ze swojego grona przewodnicz cego komisji.
10. Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola realizacji uchwał zgodnie z
prawem gromadzenia i wydatkowania funduszów Rady Rodziców, a tak e
kontrola prawidłowo ci gospodarowania maj tkiem Rady. Komisja rewizyjna
przeprowadza tak e kontrole działalno ci prezydium, za wnioski z kontroli
przedkłada Radzie Rodziców .
4. Rada Rodziców prowadzi działalno
na podstawie zatwierdzonego przez
siebie planu wpływów i wydatków.
1) Rada Rodziców gromadzi fundusze , które przeznaczone s
w
szczególno ci na opiek nad młodzie
oraz wychowawcz działalno
Liceum. Fundusze mog
by
tak e przeznaczane na popraw
bazy
materialnej Liceum oraz wspomaganie procesu dydaktycznego.
2) Fundusze Rady Rodziców pochodz z dobrowolnych składek rodziców
uczniów Liceum. Wysoko
składek ustala Rada Rodziców na wniosek
prezydium rady. Fundusze mog pochodzi tak e z innych ródeł: w tym
wpływów od instytucji, przedsi biorstw, a tak e od osób fizycznych.
3) Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera si na, zatwierdzonym przez
Rad planie finansowym zwanym preliminarzem wydatków.
4) Odst pstwa od zatwierdzonego preliminarza wydatków mog
by
dokonywane w wyj tkowych wypadkach, gdy wymaga tego wa ny interes
szkoły, na podstawie uchwały prezydium Rady. Uchwała, o której mowa,
musi zosta przedstawiona do zaakceptowania na najbli szym posiedzeniu
Rady.
5) Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa si na zasadach
ustalonych przez ministra finansów dla gospodarowania funduszami
społecznymi.
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6) Wydatki Rady Rodziców mog by finansowane z jej funduszy, po
uzyskaniu zgody przewodnicz cego Rady Rodziców i zaopiniowaniu ich przez
Dyrektora Liceum, zgodnie z potrzebami Liceum.
7) Dokumenty finansowe musz by zatwierdzone przed zaksi gowaniem
przez przewodnicz cego Rady Rodziców lub inn
osob
przez niego
upowa nion , a tak e Dyrektora Liceum.
8) Wysoko
oraz zasady wynagradzania pracowników Rady
ustala
prezydium Rady Rodziców.
§ 13
1.Organy szkoły maj mo liwo :
1)swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji okre lonych ustaw o systemie o wiaty,
2)rozwi zywania sytuacji konfliktowych wewn trz szkoły,
3)wymiany informacji pomi dzy sob o podejmowanych i planowanych
działaniach lub decyzjach
2.Spory pomi dzy organami szkoły rozwi zuj przedstawiciele tych organów
a w razie konieczno ci przedstawiciele zwi zków zawodowych i opiekun
samorz du. W przypadku niemo no ci rozwi zania sporu wewn trz
placówki spraw kieruje si od organu prowadz cego Liceum.
Rozdział 5
Organizacja szkoły
§ 14
1.Podstawow jednostk organizacyjn szkoły jest oddział.
2.W szkole przeci tna liczba uczniów w oddziale wynosi od 25 do 35 uczniów.
3.W uzasadnionych przypadkach, za zgod organu prowadz cego liceum,
liczba uczniów w oddziale mo e by ni sza od liczby okre lonej w ust. 2.
4.Zaj cia edukacyjne w liceum, stanowi ce realizacj podstawy programowej
ustalonej dla liceum ogólnokształc cego, s organizowane w oddziałach.
5.Nauczanie j zyków obcych mo e by
organizowane w zespołach
mi dzyoddziałowych, z uwzgl dnieniem poziomu umiej tno ci j zykowych
uczniów.
6.Zaj cia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w punkcie 7, mog by
organizowane w oddziałach lub zespołach mi dzyoddziałowych. Liczba
uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgod organu prowadz cego
liceum mog by tworzone zespoły licz ce mniej ni 20 uczniów.
7.Dyrektor liceum, w porozumieniu z rad pedagogiczn , rad rodziców i
samorz dem uczniowskim, z uwzgl dnieniem zainteresowa uczniów oraz
mo liwo ci organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza
na pocz tku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do
4 przedmiotów, uj tych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym
8.Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a czas trwania przerwy mi dzylekcyjnej
nie mo e by krótszy ni 5 minut i dłu szy ni 20 minut.
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§ 15
1.Szczegółow organizacj nauczania w danym roku szkolnym okre la
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpó niej do 15
maja ka dego roku na podstawie planu nauczania oraz planu
finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Zarz d Powiatu
Pabianickiego:
1)plan nauczania powinien by zgodny z planem finansowym szkoły,
2)arkusz organizacyjny nowelizuje si aneksem,
3)plan finansowy mo e ulec zmianie w przypadku podj cia przez Zarz d
Powiatu Pabianickiego stosownej uchwały.
2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza si w szczególno ci liczb
pracowników szkoły ł cznie z liczb stanowisk kierowniczych, ogóln
liczb godzin przedmiotów i zaj
obowi zkowych oraz liczb godzin
przedmiotów nadobowi zkowych, w tym kół zainteresowa i innych zaj
pozalekcyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ
prowadz cy szkoł ,
1) ilo
etatów pracowników niepedagogicznych uwarunkowana jest
mo liwo ciami finansowymi i wielko ci zada do wykonania w szkole.
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor, z
uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zaj okre laj cy organizacj zaj edukacyjnych.
§ 16
1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wy szych kształc cych nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego pomi dzy dyrektorem szkoły lub, za jego zgod , poszczególnymi
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoł wy sz :
1) zasady organizacji i przebiegu praktyk okre la porozumienie lub
umowa cywilno-prawna zawarta pomi dzy szkoł
a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkoł wy sz .
§ 17
1. Szkoła daje uczniom mo liwo
i zapewnia higieniczne warunki spo ycia
jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Odpłatno za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej i cen posiłku
dla ucznia ustala dyrektor szkoły w oparciu o odr bne przepisy.
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§ 18
1.Biblioteka szkolna jest pracowni szkoln , słu c realizacji potrzeb i
zainteresowa
uczniów, zada
dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej w ród rodziców oraz, w miar mo liwo ci, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mog korzysta : uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umo liwiaj :
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo yczanie ich poza bibliotek
4. Godziny pracy biblioteki umo liwiaj dost p do jej zbiorów podczas zaj
lekcyjnych i po ich zako czeniu.
5. Organizacj pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza
okre la regulamin pracy biblioteki szkolnej oraz zakres czynno ci dla
nauczyciela-bibliotekarza ustalony przez dyrektora szkoły.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 19
1.W szkole zatrudnia si nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i
pracowników obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w
ust. 1, okre laj odr bne przepisy.
3.Nauczyciele zatrudnieni s na podstawie Karty Nauczyciela.
4.Pracownicy niepedagogiczni zatrudniani s na podstawie Kodeksu Pracy.
5.Nauczyciele prowadz cy zaj cia w danym oddziale tworz zespół, którego
zadaniem jest w szczególno ci ustalenie dla danego oddziału zestawu
programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzgl dniaj cego
tak e programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 14.
6. Dyrektor Liceum mo e tworzy
zespoły wychowawcze, zespoły
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Prac zespołu
kieruje przewodnicz cy powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek
zespołu.
§ 20
1. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno - wychowawcz zgodnie z
przydziałem obowi zków słu bowych i jest odpowiedzialny za jej jako
i
wyniki, oraz bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególno ci za:
1) ycie, zdrowie i bezpiecze stwo uczniów w czasie lekcji, jak i innych
zaj , których Szkoła jest organizatorem,
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i d enie do osi gania
jak najlepszych wyników nauczania,
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3) powierzone mu pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprz t
szkolny,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich
zdolno ci oraz zainteresowa ,
5) bezstronn i obiektywn ocen uczniów oraz ich sprawiedliwe
traktowanie,
6) udzielanie uczniom pomocy w przezwyci aniu niepowodze
szkolnych, rozpoznawanie potrzeb uczniów,
7) udzielanie uczniom informacji dotycz cych mo liwo ci dalszego
kształcenia oraz pomoc w wyborze odpowiedniego,
8) współprac z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi placówkami wiadcz cymi poradnictwo i specjalistyczn pomoc
uczniom i rodzicom (pedagog szkolny),
9) doskonalenie swoich umiej tno ci dydaktycznych i podnoszenie
poziomu wiedzy merytorycznej,
10) sprawowanie, zgodnie z opracowanym harmonogramem, dy urów
w czasie przerw, których zasadniczym celem jest zapewnienie bezpiecze stwa
uczniom,
11) rzetelne i systematyczne przygotowywanie si do lekcji i zaj
pozalekcyjnych. Nauczyciel o sta u pracy do 2 lat przygotowuje si do lekcji
tworz c konspekt, zgodnie z aktualnym rozkładem materiału,
12) opracowywanie i dostarczanie Dyrektorowi Szkoły, w terminie do
15 pa dziernika ka dego roku szkolnego, rozkładu materiału oraz wymaga
edukacyjnych według aktualnych programów nauczania,
13) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w
procesie dydaktyczno - wychowawczym, poprzez wdra anie ich do
samodzielnego my lenia, uczenia si i działania , a tak e kształtowanie
umiej tno ci wła ciwego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,
14) wdra anie uczniów do czynnego uczestnictwa w yciu Szkoły,
rodziny, rodowiska i kraju,
3. Nauczyciel prawidłowo i własnor cznie prowadzi dokumentacj
pedagogiczn przedmiotu, koła zainteresowa lub innej funkcji powierzonej
mu przez Dyrektora Liceum.
4. Nauczyciel systematycznie sprawdza poziom osi gni
edukacyjnych
uczniów i wystawia stopnie ze swojego przedmiotu nauczania. Nauczyciel
obowi zany jest wystawia oceny według zasad okre lonych w rozdziale IX
niniejszego statutu
5. Nauczyciel ma obowi zek systematycznej kontroli frekwencji na zaj ciach i
odnotowywania nieobecno ci oraz spó nie w dziennikach lekcyjnych, a
tak e systematycznego wpisywania w dziennikach lekcyjnych numerów oraz
tematów
lekcji.
Wszystkie
opisane
wpisy
nauczyciel
potwierdza
własnor cznym podpisem.
6. Nauczyciel ma obowi zek zapoznawania uczniów z przepisami bhp
dotycz cymi danej pracowni oraz zgłaszania kierownictwu szkoły
zauwa onych zagro e bezpiecze stwa uczniów.
7. Nauczyciel dba o wystrój Szkoły, a w szczególno ci: schludny wygl d
pracowni przedmiotowej, przydzielonych gablot na korytarzach szkolnych
oraz przydzielonych terenów zielonych wokół Szkoły.
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8. Nauczyciel ma obowi zek reagowania na nieodpowiednie zachowanie
uczniów, zarówno na terenie Liceum, jak i poza nim.
9. Nauczyciel ma obowi zek zapoznawania si i ledzenia zmian w
przepisach zwi zanych z działalno ci zawodow nauczycieli.
10. Zadaniem wychowawcy klasy oraz wychowawcy internatu jest
sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególno ci:
1) tworzenie warunków umo liwiaj cych rozwój ucznia, proces jego
uczenia oraz przygotowywania do ycia w rodzinie i społecze stwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działa zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działa umo liwiaj cych rozwi zywanie konfliktów w
zespole uczniów, oraz konfliktów pomi dzy uczniami a innymi członkami
społeczno ci szkolnej
11. Wychowawca w celu realizacji zada opisanych w pkt. 10 :
1) otacza indywidualn opiek ka dego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ró ne
formy
ycia zespołowego rozwijaj ce jednostki i integruj ce zespół
uczniowski,
3) ustala tre ci i formy zaj tematycznych na godzinach pozostaj cych
w dyspozycji wychowawcy klasy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb,
rodzaju szkoły oraz warunków rodowiskowych szkoły,
4) współdziała z nauczycielami ucz cymi w jego klasie wychowawczej w
celu koordynacji działa wychowawczych wobec ogółu uczniów klasy, jak i
poszczególnych jednostek,
5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu m.in.
poznawania i ustalania potrzeb opieku czo - wychowawczych ich dzieci,
wł czenia rodziców w sprawy ycia klasy i szkoły, udzielania pomocy w
działaniach wychowawczych rodziców i otrzymywania pomocy w swoich
działaniach wychowawczych,
6)
współpracuje
z
lekarzami,
specjalistami
wiadcz cymi
kwalifikowan
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno ci oraz
zainteresowa i szczególnych uzdolnie uczniów,
12. Wychowawca w realizacji swoich zada ma prawo korzysta z pomocy
merytorycznej i metodycznej wła ciwych placówek i instytucji o wiatowo naukowych.
13. Wychowawca klasy prowadzi dokumentacj i składa Dyrekcji Szkoły
sprawozdania dotycz ce jego wychowanków.
14. W celu zapewnienia pomocy pocz tkuj cym nauczycielom wychowawcom Dyrektor Liceum przydziela im prowadz cego opiekuna nauczyciela,
§ 21
1.Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworz zespół przedmiotowy.
2.Prac zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły
przewodnicz cy zespołu.
3.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmuj :
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów
realizacji programów nauczania, korelowanie tre ci nauczania
przedmiotów pokrewnych, a tak e uzgadnianie decyzji w sprawie
wyboru programu nauczania,
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2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla pocz tkuj cych nauczycieli,
4) współdziałanie
w
organizowaniu
pracowni
i
laboratoriów
przedmiotowych, a tak e w uzupełnianiu ich wyposa enia,
5) wspólne
opiniowanie
przygotowanych
w
szkole
autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
6) ankietowanie potrzeb uczniów i badanie przyrostu wiedzy w
poszczególnych etapach edukacji.
Rozdział 7
Uczniowie szkoły
§ 22
Rekrutacja uczniów
1. Rekrutacj uczniów do klasy I liceum przeprowadza si zgodnie z
przepisami okre laj cymi warunki przyjmowania uczniów do Szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Uczniem liceum ogólnokształc cego staj si osoby, które:
1) otrzymały wiadectwo uko czenia gimnazjum
2) nie przekroczyły 18 roku ycia
3) posiadaj odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony wiadectwem
lekarskim.
Szczegółowe warunki przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształc cego
okre la Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do publicznych, przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
§ 23
Uczniowie Zespołu
1. Ucze ma prawo do :
1) yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, poszanowania godno ci własnej, dyskrecj w sprawach
osobistych, a tak e stosunków rodzinnych, korespondencji, przyja ni i
uczu ,
2) zapoznawania si z tre ci programu nauczania na dany rok dla swojej
klasy, jego celem oraz stawianymi wymogami,
3) wła ciwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
4) opieki wychowawczej, warunków pobytu w Szkole zapewniaj cych
bezpiecze stwo, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b d
psychicznej, oraz swobod wyra ania przekona
wiatopogl dowych i
religijnych - je eli nie narusza tym dobra innych osób,
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5) wyra ania opinii i w tpliwo ci co do tre ci nauczania i innych spraw ycia
Szkoły oraz bycia poinformowanym o sposobie ich załatwienia,
by ocenianym zgodnie z unormowaniami zawartymi w paragrafie 25
niniejszego statutu.
6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny post pów w
nauce i zachowaniu oraz ustalonych sposobach kontroli post pów w nauce.
Wiedza i umiej tno ci ucznia oceniane s na bie co, a zachowanie nie ma
wpływu na ocen z przedmiotu,
swoj prac klasow lub kartkówk do wgl du pozwalaj ce na jej gruntown
analiz tre ci i ich zagadnie z wymaganiami okre lonymi przez nauczyciela,
7) wykorzystywania w pełni na wypoczynek przerw mi dzylekcyjnych, a na
okres przerw wi tecznych i ferii by zwolnionym od zada domowych ( z
wyj tkiem lektur),
8) uczestnictwa w zaj ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dokonywania
wyboru zaj
fakultatywnych, kół zainteresowa
i innych form zaj ,
odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych korzystaj c ze sprz tu i pomocy
naukowych, którymi Szkoła dysponuje,
9)rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów oraz takiej organizacji ycia
szkolnego, która umo liwia zachowanie wła ciwych proporcji pomi dzy
wysiłkami szkolnymi, a mo liwo ci pogł biania zainteresowa ,
10) reprezentowania Szkoły w konkursach, przegl dach, zawodach i innych
imprezach zgodnie ze swoimi mo liwo ciami i umiej tno ciami,
11) organizowania oraz uczestnictwa w działalno ci kulturalnej, o wiatowej,
sportowej oraz rozrywkowej Szkoły, zgodnie z własnymi potrzebami i
mo liwo ciami organizacyjnymi,
12) uczestnictwa w redagowaniu i wydawaniu gazety szkolnej,
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i
zawodowego,
14) korzystania, zgodnie z przyj tymi kryteriami ze wszystkich form pomocy
materialnej i wiadcze socjalnych, jakimi dysponuje Zespół ,
15) wpływania na ycie Szkoły poprzez działania samorz dowe i społeczne.
2. Ucze ma obowi zek przestrzegania postanowie zawartych w niniejszym
statucie, oraz innych ustale władz szkolnych.
3. Ucze obowi zany jest w szczególno ci:
1) przestrzega
prawo obowi zuj ce na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz powszechnie uznawane normy moralne,
2) post powa zgodnie z dobrem szkolnej społeczno ci, dba o honor
szkoły, godnie j reprezentowa , a tak e zna , szanowa i wzbogaca jej
tradycje,
3) godnie i kulturalnie zachowywa si w Szkole, jak i poza ni ,
4) podporz dkowywa si zaleceniom i zarz dzeniom Dyrektora Szkoły,
Rady Pedagogicznej, nauczycieli, a tak e ustaleniom organów Samorz du
szkolnego i klasowego,
5) systematycznie przygotowywa si do zaj
szkolnych, czynnie w
nich uczestniczy , a tak e wytrwale pracowa nad wzbogacaniem swej
wiedzy,
6) okazywa
szacunek nauczycielom, wychowawcom, innym
pracownikom szkoły oraz innym uczniom Liceum,
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7) szanowa prawa innych ludzi do odmiennych pogl dów i przekona ,
8) naprawi wyrz dzon przez siebie szkod ,
9) szanowa i troszczy si o mienie Szkoły, dba o ład i estetyk w
pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły,
10) przeciwdziała
wszelkim przejawom nieodpowiedzialno ci,
lekcewa enia obowi zków ucznia, przestrzega regulaminy szkolne, przepisy
bhp i p.po .,
11) przeciwstawia
si
przejawom wulgarno ci,
brutalno ci i
przemocy, a tak e łamaniu prawa szkolnego,
12) dba o zdrowie, bezpiecze stwo swoje i kolegów, wystrzega si
wszelkich szkodliwych nałogów, nie pali tytoniu, nie pi alkoholu, nie
u ywa narkotyków ani innych rodków o podobnym działaniu,
13) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetyk ubioru oraz
fryzury,
14) nosi emblematy Szkoły, o ile organ Liceum podejmie tak decyzj ,
4.Ucze
obowi zany jest do usprawiedliwienia nieobecno ci w szkole
niezwłocznie po powrocie do szkoły.
1)Nieobecno
ucznia na pojedynczych godzinach lekcyjnych jest
niedozwolona.
2) O zamierzonej nieobecno ci w Szkole trwaj cej dłu ej ni 3 tygodnie
ucze
obowi zany jest, telefonicznie lub w inny dost pny sposób,
powiadomi wychowawc klasy.
5. Za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wybitne osi gni cia sportowe,
za aktywn działalno
samorz dow i społeczn , aktywne uczestnictwo w
yciu Szkoły i reprezentowanie jej na zewn trz oraz za odznaczanie si
wysok kultur osobist - ucze mo e otrzyma nast puj ce wyró nienia i
nagrody:
1) wyró nienie wobec klasy przez wychowawc
2) pochwał Dyrektora Liceum wobec Jego uczniów
3) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora Liceum do rodziców
4) dyplom uznania
5) nagrod rzeczow
6) pochwał na ogólnym zebraniu rodziców
7) dofinansowanie lub sfinansowanie udziału w wycieczce szkolnej, z
funduszu Rady Rodziców
6. Za osi gni cie wyró niaj cego wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju,
konkursie, igrzyskach sportowych, lub za inne osi gni cia przynosz ce
zaszczyt Szkole i rodzicom oprócz przyznania uczniom wyró nie i nagród
wymienionych w pkt. 1, odnotowuje si te osi gni cia na wiadectwie
szkolnym.
7. Za nie wypełnianie i zaniedbywanie obowi zków szkolnych,
nieprzestrzeganie regulaminów i postanowie , nie wypełnianie polece i
zarz dze Dyrektora Liceum, wychowawców, Rady Pedagogicznej, łamanie
ustale Samorz du Uczniowskiego oraz zakazów obowi zuj cych na terenie
Szkoły, ucze mo e by ukarany:
1) upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy klasy,
2) nagan wychowawcy klasy,
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3) nagan Dyrektora Szkoły,
4) odsuni ciem od udziału w imprezach szkolnych, klasowych na
okre lony czas z wyj tkiem tych imprez, na których obecno
ucznia jest
obowi zkowa,
6) pozbawieniem stypendium,
7) usuni ciem z internatu,
8) skre leniem z listy uczniów Liceum Ogólnokształc cego.
8. Ucze
mo e by skre lony z listy uczniów za szczególnie ra ce
wykroczenie, w szczególno ci za:
1) dopuszczenie si aktu brutalno ci lub przemocy, za wyj tkiem
sytuacji, gdy ucze działa w warunkach obrony koniecznej, odpieraj c
bezpo redni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro społeczne lub
jakiekolwiek dobro jednostki, warunkach stanu wy szej konieczno ci uchylaj c bezpo rednie niebezpiecze stwo gro ce dobru społecznemu lub
dobru jednostki,
2) udowodnion kradzie , zawinione niszczenie mienia szkolnego,
szczególnie ra ce przejawy wulgarno ci,
3) rozprowadzanie lub spo ywanie alkoholu, narkotyków i innych
działaj cych podobnie rodków, jak równie przebywanie na terenie Zespołu
pod wpływem tych rodków,
4) organizowanie, kierowanie, udział w grupach przest pczych
zajmuj cych si zastraszaniem, wymuszaniem itp.,
5) odmow wykonania, polecenia nauczyciela,
6) powtórne popełnienie wykroczenia w okresie roku od dnia ukarania
ucznia kar wymienion w ust. 1 pkt. 8,
7) wszystkie przypadki zawinionego naruszania prawa, w tym równie
skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem s dowym.
8) nieusprawiedliwione nieobecno ci ucznia w szkole , w tym tak e z
powodu pobytu w areszcie ledczym.
9)
wiadome i systematyczne naruszanie obowi zków ucznia,
okre lonych w statucie Szkoły.
9. Skre lenie ucznia z listy uczniów nast puje w drodze decyzji
administracyjnej, w przypadkach okre lonych w niniejszym statucie.
Decyzj , o której mowa, wydaje Dyrektor Liceum na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasi gni ciu opinii samorz du uczniowskiego.
Decyzji takiej mo e zosta nadany rygor natychmiastowej wykonalno ci w
przypadkach okre lonych w art. 108 KPA.
10. Uczniom przysługuje prawo odwołania si od decyzji Dyrektora do
Kuratora O wiaty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Dotyczy to
równie rygoru natychmiastowej wykonalno ci .
11. Od decyzji o ukaraniu ucznia, inn ni wymieniona w art. 68 ust. 1 pkt.
8 kara, ucze ma prawo wnie odwołanie do Dyrektora Szkoły, w terminie 7
dni od dnia poinformowania ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
12. Dyrektor Liceum obowi zany jest w terminie 7 dni od otrzymania
odwołania, przeanalizowa spraw ukarania, której odwołanie dotyczy i
wyda rozstrzygni cie, b d podtrzymuj ce decyzj o ukaraniu ucznia b d ,
nało on
kar
znosz ce. Rozstrzygni cie Dyrektora jest w opisanym
przypadku ostateczne.
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13. Dyrektor mo e odst pi od wymierzenia uczniowi kary wymienionej w
art. 68 ust.1 pkt. 1-7, b d wymierzy kar łagodniejszego rodzaju, je eli
ucze :
1) popełnił wykroczenie po raz pierwszy,
2) nie otrzymał w ostatnim semestrze oceny nieodpowiedniej z
zachowania,
3) wychowawca klasy, Samorz d Uczniowski lub Samorz d klasowy
udzielił uczniowi por czenia,
4) ucze
z własnej inicjatywy naprawił szkod lub wyrz dzon
krzywd ,
5) dobrowolnie zdecydował si odpracowa na rzecz społeczno ci
szkolnej okre lon ilo godzin w swoim czasie wolnym.
§ 24
Wewn trzszkolny system oceniania
1. Ocenianie wewn trzszkolne 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 wymaga edukacyjnych
wynikaj cych z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewn trzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni
edukacyjnych i
post pach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
informacji o post pach, trudno ciach i specjalnych uzdolnieniach
ucznia,
e) umo liwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
3. Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymaga
edukacyjnych na
poszczególne oceny oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
(prawnych opiekunów),
b) bie ce ocenianie oraz klasyfikowanie ródsemestralne, semestralne
i ko coworoczne, dotyczace wiadomo ci, umiej tno ci i zachowania,
c) zaliczanie niektórych zaj edukacyjnych,
d) przeprowadzanie egzaminów sprawdzaj cych , klasyfikacyjnych i
poprawkowych,
e) warunki poprawiania ocen klasyfikacyjnych.
f) ustalanie przez rad pedagogiczn , w porozumieniu z rad rodziców i
samorz dem uczniowskim warunków i sposobu oceniania zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
opiekunom) i nauczycielom informacji o post pach i trudno ciach
ucznia w nauce.
4. Nauczyciel na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz
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rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikaj cych
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach
sprawdzania osi gni
edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie
poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych.
5. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje
uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania
zachowania oraz warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
6. Informacje o których mowa w punktach 4 i 5 winny zosta przekazane
uczniom w ci gu pierwszego miesi ca nauki a rodzicom (prawnym
opiekunom) na pierwszym z nimi spotkaniu. Fakty te winny by odnotowane
w dzienniku szkolnym.
7.Wymagania edukacyjne opracowuje nauczyciel lub grupa nauczycieli dla
danego przedmiotu. Wymagania te winny by konsultowane w odpowiednich
komisjach problemowych a opracowane z udziałem nauczyciela - doradcy
metodycznego.
8. Wymagania edukacyjne winny by ró nicowane według obowi zuj cej
skali stopni. Ró nicowanie to polega na przyporz dkowaniu przy pomocy
kryteriów wymaga : celów lub tre ci nauczania do zakresów wymaga
odpowiadaj cych poszczególnym ocenom szkolnym.
9. Kryteria wymaga i odpowiadaj ce im stopnie:
wymagania konieczne
- stopie dopuszczaj cy
wymagania podstawowe
- stopie dostateczny
wymagania rozszerzaj ce
- stopie dobry
wymagania dopełniaj ce
- stopie bardzo dobry
wymagania ponadprogramowe
- stopie celuj cy
niespełnienie w/w wymaga
- stopie niedostateczny
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y w szczególno ci
bra pod uwag wysiłek wkładany przez ucznia w wywi zywanie si z
obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj .
11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zaj
wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o
ograniczonych mo liwo ciach uczestniczenia
ucznia w tych zaj ciach,
wydanej przez lekarza oraz na czas okre lony w tej opinii.
1) Ucze zwolniony z zaj przebywa w bibliotece szkolnej, a ucze zwolniony
z zaj
wychowania fizycznego przebywa pod opiek
nauczyciela
prowadz cego te zaj cia, z wyj tkiem sytuacji gdy rodzice (prawni
opiekunowie) zło yli pisemne o wiadczenie o przej ciu opieki nad uczniem w
czasie trwania tych zaj , a sytuacja dotyczy pierwszych i ostatnich lekcji.
2) W przypadku zwolnienia ucznia z zaj
wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.
12. Nauczyciel jest obowi zany, na podstawie opinii publicznej i
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i
niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne, o
których mowa w punkcie 4, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce
sprostanie tym wymaganiom.
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13. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej,
spełniaj cej warunki o których mowa w art.71b ust.3b ustawy zwalnia
ucznia z wad słuchu z lub gł boka dysleksj rozwojow z nauki drugiego
j zyka obcego , z zastrze eniem ust.2. Zwolnienie mo e dotyczy cz ci lub
całego kształcenia w danym typie szkoły.
14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si
„zwolniony”.
15. Indywidualizacji wymaga edukacyjnych dokonuje nauczyciel w
porozumieniu z pedagogiem szkolnym.
1) Sposób i zakres indywidualizacji wymaga musi by dostosowany
do zalece poradni specjalistycznej i skonstruowany w ten sposób, aby
motywował ucznia do dalszej nauki przezwyci ania trudno ci.
2) Nauczyciel w ci gu siedmiu dni informuje ucznia i jego rodziców
(opiekunów prawnych) o obni eniu wymaga
edukacyjnych.
Informacja taka winna by przekazana w sposób dyskretny.
3) O obni eniu wymaga edukacyjnych powinni by powiadomieni
bezzwłocznie: Dyrektor Szkoły, oraz wychowawca klasy.
Informacja
o indywidualizacji wymogów edukacyjnych powinna zosta równie
przekazana na najbli szym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
pozostałym członkom Rady.
16. Oceny bie ce oraz oceny klasyfikacyjne ródsemestralne, semestralne i
ko coworoczne ustala si w stopniach wg. nast puj cej skali:
1) stopie celuj cy
-6
2) stopie bardzo dobry
-5
3) stopie dobry
-4
4) stopie dostateczny
-3
5) stopie dopuszczaj cy
-2
6) stopie niedostateczny
-1
17. Ucze powinien otrzyma w ci gu jednego semestru co najmniej pi
ocen bie cych.
18. W przypadku gdy tre ci programowe danego przedmiotu realizowane s
w ilo ci jednej godziny tygodniowo ucze winien otrzyma co najmniej trzy
oceny bie ce w ci gu jednego semestru nauki.
19. Ucze otrzymuje oceny bie ce za:
- prace klasowe,
- sprawdziany,
- odpowiedzi ustne,
- testy,
- referaty lub inne prace samodzielne i zespołowe,
- aktywno na zaj ciach edukacyjnych.
20. Za ka d z powy szych form sprawdzania wiadomo ci edukacyjnych oraz
w ci gu jednej jednostki lekcyjnej ucze mo e otrzyma tylko jedn ocen
21. W ci gu jednego semestru powinny by przeprowadzone co najmniej
dwie prace klasowe.
22. Praca klasowa powinna by
zapowiedziana z tygodniowym
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wyprzedzeniem.
23. W ci gu tygodnia w jednym oddziale mog by przeprowadzone najwy ej
trzy prace klasowe.
24. Sprawdzanie prac klasowych, omówienie oraz wstawienie ocen musi
odby si w terminie do dwóch tygodni od daty ich napisania.
25. Sprawdziany, odpowiedzi ustne oraz testy obejmuj ce materiał do trzech
ostatnich lekcji mog odbywa si bez wcze niejszego powiadamiania
uczniów. Sprawdzenie, omówienie oraz wpisanie ocen ze sprawdzianów i
testów pisemnych powinno nast pi w ci gu tygodnia od daty ich napisania.
26. Ucze ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny bie cej w terminie i na
zasadach okre lonych przez nauczyciela.
27. Oceny s jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych
opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucze i jego
rodzice (prawni opiekunowie) otrzymuj do wgl du na własne danie.
28. Nauczyciel jest zobowi zany do przechowywania pisemnych prac
kontrolnych do ko ca danego roku szkolnego oraz udost pnienia ich
uczniowi i jego rodzicom (opiekunom).
29. Na pro b ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
ustalaj cy ocen powinien j uzasadni . Uzasadnienie oceny powinno
nast pi bezzwłocznie.
30. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu
osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych okre lonych w
szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z
zachowania.
31.
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj
edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadz cy poszczególne dodatkowe
zaj cia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena z dodatkowego zaj cia
edukacyjnego nie ma wpływu na promocj do klasy programowo wy szej ani
na uko czenie szkoły.
32. W Liceum Ogólnokształc cym w Widzewie rok szkolny podzielony jest na
dwa semestry. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza si dwa
razy w terminach : na tydzie przed planowanym ko cem semestru.
33. Klasyfikacja semestralna za drugi semestr odbywa si na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej na którym przeprowadzana jest równie klasyfikacja
ko coworoczna.
34. W Liceum Ogólnokształc cym w Widzewie przeprowadza si równie
klasyfikacj ródsemestraln w połowie ka dego z dwu semestrów.
35. Klasyfikowanie ródsemestralne polega na okresowym podsumowaniu
osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych okre lonych w
szkolnym
planie
nauczania.
Głównym
zadaniem
klasyfikacji
ródsemestralnej jest pozyskanie informacji o zagro eniach ocenami
niedostatecznymi oraz niskiej frekwencji.
36. Klasyfikowanie ko coworoczne polega na podsumowaniu osi gni
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zaj
edukacyjnych
okre lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych
oraz oceny zachowania.
37. Na miesi c przed semestralnym i ko coworocznym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej wychowawca lub poszczególni nauczyciele zobowi zani s
poinformowa
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o

20

przewidywanych
dla
niego
rocznych
(semestralnych)
ocenach
klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.
38. Je eli przewiduje si jedn lub wi cej ocen niedostatecznych to rodzice
(prawni opiekunowie) powinni by powiadomieni z zachowaniem formy
pisemnej.
39. Ustalana przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna semestralna lub ocena
klasyfikacyjna ko coworoczna inna ni niedostateczny mo e by zmieniona
tylko w wyniku egzaminu sprawdzaj cego .
40. Egzamin sprawdzaj cy przeprowadza si na pisemny wniosek ucznia o
dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiej tno ci.
41. Wniosek ucznia musi zawiera uzasadnienie powodu ubiegania si o
dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiej tno ci i winien by zło ony do
sekretariatu szkoły najpó niej na trzy dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
42. Zasadno
wniosku rozpatruje Dyrektor Liceum w Widzewie i na jego
podstawie mo e wyda zgod na przeprowadzenie egzaminu sprawdzaj cego.
43. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
44. Egzamin sprawdzaj cy przeprowadza komisja w składzie okre lonym dla
egzaminu poprawkowego w terminie nie pó niejszym ni jeden dzie przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
45. Nauczyciel egzaminuj cy mo e by zwolniony z pracy komisji na własn
pro b lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej
sytuacji Dyrektor Liceum powołuje jako osob
egzaminuj c
innego
nauczyciela na zasadach okre lonych dla egzaminu poprawkowego.
46. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzaj cego sporz dza si protokół na
zasadach okre lonych dla egzaminu poprawkowego.
47. Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzaj cego jest ostateczna.
48.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna
ko coworoczna mo e by
zmieniona tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego.
49. Ucze , który w wyniku ko coworocznej klasyfikacji uzyskał ocen
niedostateczn
z jednych zaj
edukacyjnych, mo e zdawa egzamin
poprawkowy.
50. Rada Pedagogiczna mo e wyznaczy uczniowi dwa egzaminy poprawkowe
w przypadku gdy klasyfikacyjne ko coworoczne oceny niedostateczne s w
znacznej mierze spowodowane usprawiedliwion nieobecno ci ucznia na
zaj ciach edukacyjnych
51 Egzamin poprawkowy składa si z cz ci pisemnej oraz ustnej, z
wyj tkiem egzaminu z informatyki, plastyki, muzyki, techniki, technologii
informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mie
przede wszystkim form wicze praktycznych.
52. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Liceum w ostatnim
tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zaj cia dydaktyczno wychowawcze ko cz si w styczniu - tak e w ostatnim tygodniu ferii
zimowych.
53. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
Liceum. W skład komisji wchodz :
a) Dyrektor Liceum lub nauczyciel zajmuj cy inne stanowisko
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kierownicze - jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako
egzaminuj cy,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne
- jako członek komisji.
54. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 53b mo e by zwolniony z udziału
w pracy komisji na własn pro b lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Liceum powołuje jako osob
egzaminuj c
innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia
edukacyjne.
55. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si protokół
zawieraj cy: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
egzaminu oraz ocen ustalon przez komisj .
55.1 Do protokołu zał cza si pisemne prace ucznia i zwi zł informacj o
ustnych odpowiedziach ucznia
56. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w
dodatkowym terminie, okre lonym przez Dyrektora Liceum, nie pó niej
jednak ni do ko ca wrze nia, a w szkole, w której zaj cia dydaktycznowychowawcze ko cz si w styczniu - nie pó niej ni do ko ca marca.
57. Ucze , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i
powtarza klas .
58 Oceny klasyfikacyjne semestralne i ko coworoczne ustalaj nauczyciele
prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne z zastrze eniem punktu 59, a
ocen zachowania - wychowawca klasy.
59. Ucze
otrzymuje promocj z wyró nieniem lub ko czy szkoł z
wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji ko coworocznej uzyskał z
obowi zkowych zaj
edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobra ocen z zachowania.
60. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danego
przedmiotu celuj c roczn ocen klasyfikacyjn .
61. Oceny klasyfikacyjne semestralne i ko coworoczne musz
by
wystawione co najmniej na tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.
62. Wychowawca klasy na klasyfikacyjnym semestralnym i ko coworocznym
posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia propozycj ocen zachowania.
Wychowawca mo e uwzgl dni wskazania członków Rady Pedagogicznej,
klasy oraz ocenianego ucznia co do przedstawionych propozycji ocen
zachowania.
63. Ocena zachowania powinna uwzgl dnia w szczególno ci:
a) funkcjonowanie ucznia w rodowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współ ycia społecznego i ogólnie przyj tych
norm etycznych,
c)
cisłe
przestrzeganie
postanowie
statutu
Liceum
Ogólnokształc cego w Ksawerowie.
64. Ocen zachowania semestraln
i ko coworoczn
ustala si wg.
nast puj cej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
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c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne
65. Ocena zachowania wyra a opini wychowawcy klasy o spełnianiu przez
ucznia obowi zków obywatelskich, szkolnych, jego kulturze osobistej i
postawie wobec kolegów i innych osób.
a) ocen zachowania wzorow mo e mie ucze , który:
- ci le przestrzega postanowienia statutu Liceum w Widzewie
- jest aktywny społecznie
- reprezentuje szkoł za zewn trz w ró nych dziedzinach
- cechuje si bardzo wysokim poziomem kultury osobistej
- ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione.
b) ocen zachowania bardzo dobr mo e mie ucze , który
- ci le przestrzega postanowienia statutu Liceum w Widzewie
- cechuje si bardzo wysokim poziomem kultury osobistej
- uczestniczy w yciu klasy i szkoły
- ma w ci gu okresu klasyfikacyjnego (tj. semestru lub roku szkolnego)
nie wi cej ni trzy godziny nieobecne nieusprawiedliwione
c) ocen zachowania dobr mo e mie ucze , który:
- ci le przestrzega postanowienia statutu Liceum w Widzewie
- cechuje si wysokim poziomem kultury osobistej
- w ci gu okresu klasyfikacyjnego ma najwy ej siedem godzin
nieobecnych nieusprawiedliwionych
d) ocen z zachowania poprawn mo e mie ucze , który:
ci le przestrzega postanowienia statutu Liceum w Widzewie
- cechuje si poziomem kultury osobistej, nie budz cym zastrze e
- w ci gu okresu klasyfikacyjnego na najwy ej pi tna cie godzin
nieobecnych nieusprawiedliwionych
e) ocen zachowania nieodpowiedni otrzymuje ucze , który:
- nie spełniaj cy któregokolwiek z kryteriów okre lonych dla oceny
poprawnej.
- w ci gu okresu klasyfikacyjnego na najwy ej dwadzie cia pi godzin
nieobecnych nieusprawiedliwionych
f) ocen z zachowania nagann otrzymuje ucze , który:
- w sposób ra cy naruszył postanowienia statutu Liceum w Widzewie
- kultura osobista ucznia budzi powa ne zastrze enia
- w ci gu okresu klasyfikacyjnego ma nie wi cej ni dwadzie cia pie
godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.
66. Na ocen zachowania maj wpływ spó nienia nieusprawiedliwione.
Cztery spó nienia nieusprawiedliwione traktuje si jak jedn godzin
nieobecn nieusprawiedliwion .
67. ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na ocen z zaj
edukacyjnych i promocje do klasy programowo wy szej lub uko czenie
szkoły.
68. Je eli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, e poziom
osi gni edukacyjnych ucznia uniemo liwia lub utrudnia kontynuowanie
nauki w klasie programowo wy szej, szkoła w miar mo liwo ci stwarza
uczniowi szans uzupełnienia braków. Nast puje to poprzez prac w
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zespołach samokształceniowych oraz - w miar mo liwo ci - zaj cia
wyrównawcze i kółka zainteresowa .
69. Prac zespołów samokształceniowych koordynuj i inspiruj nauczyciele
poszczególnych zaj edukacyjnych.
70. Zaj cia wyrównawcze i kółka zainteresowa
prowadz nauczyciele
okre lonych zaj
edukacyjnych za zgod Dyrektora Liceum i na zasadach
okre lonych w statucie Liceum Ogólnokształc cego w Widzewie.
71. Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
obowi zkowych zaj
edukacyjnych, je eli brak jest podstaw do ustalenia
oceny klasyfikacyjnej ródrocznej lub rocznej (semestralnej) z powodu
nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej połow
przeznaczonego czasu na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
72.Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e
zdawa egzamin klasyfikacyjny.
73. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si na pisemny wniosek ucznia lub
jego rodziców (prawnych opiekunów).
74.Na pro b ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych
nieobecno ci lub pro b
jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada
Pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny.
75. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze :
a)realizuj cy na podstawie odr bnych przepisów indywidualny program
lub tok nauki;
b)spełniaj cy obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szkoł
76. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa w
pkt.75b nie obejmuje przedmiotów: technika, muzyka, plastyka wychowanie
fizyczne.
77.Uczniowi o którym mowa w pkt.75b nie wystawia si oceny zachowania.
78. Termin egzaminu oraz liczb obowi zkowych zaj
edukacyjnych
wyznacza Dyrektor Liceum w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim
semestrze egzamin wyznacza si nie pó niej ni w pierwszym dniu ostatniego
tygodnia ferii letnich.
79. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel wła ciwego przedmiotu
w obecno ci innego nauczyciela tego samego lub podobnego przedmiotu
.80. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w pkt 7.5b przeprowadza
komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyraził zgod na spełnienie
przez ucznia obowi zku nauki poza szkoł . W skład komisji wchodz :
-Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora
- jako przewodnicz cy komisji,
- nauczyciele obowi zkowych zaj
edukacyjnych przewidzianych w
szkolnym planie nauczania.
81. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w
charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
82. Egzamin klasyfikacyjny składa si z cz ci pisemnej i ustnej z wyj tkiem
egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin powinien mie przede wszystkim form
wicze praktycznych.
83. Pytania lub zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danych zaj
edukacyjnych.
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84. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena semestralna lub
ko coworoczna inna ni niedostateczny mo e by zmieniona tylko w wyniku
egzaminu sprawdzaj cego.
85. Ustalona w efekcie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ocena
ko coworoczna niedostateczna mo e by
zmieniona tylko w wyniku
egzaminu poprawkowego.
86.Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog wnie odwołanie w ci gu
siedmiu dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu.
87. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si protokół
zawieraj cy: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
egzaminu.
1)Do protokołu doł cza si pisemne prace ucznia i zwi zł informacj o
ustnych wypowiedziach ucznia.
2)Protokół stanowi zał cznik do arkusza ocen ucznia, w którym
wpisuje si dat egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocen z tego egzaminu.
88. Wewn trzszkolny system oceniania Liceum Ogólnokształc cego w
Widzewie b dzie podlegał ewaluacji oraz ocenie i mo e ulec zmianie z ko cem
ka dego roku szkolnego.
§ 25
1. Dokumentacja szkolna.
W Liceum Ogólnokształc cym prowadzi si nast puj ce dokumenty słu
gromadzeniu informacji o uczniu:
a) dziennik lekcyjny
b) arkusz ocen
c) dziennik zaj pozalekcyjnych
§ 26

ce

1. Podstawowym sposobem przekazywania informacji rodzicom (prawnym
opiekunom) o osi gni ciach ich dzieci s zebrania szkolne.
2. Ustala si konieczno zorganizowania, co najmniej trzech zebra w ci gu
roku szkolnego.
3. Pierwsze zebranie szkolne organizowane w terminie do 30 wrze nia ma
charakter informacyjny i adresowane jest głównie dla rodziców (prawnych
opiekunów) uczniów klas pierwszych. Kolejne zebrania z rodzicami
(prawnymi opiekunami) uczniów organizuje si po radach klasyfikacyjnych
półsemestralnych oraz po radzie klasyfikacyjnej za pierwszy semestr.
4. Ponadto wychowawca klasy w terminach przez siebie okre lonych mo e
organizowa dodatkowe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami)
uczniów.
5. Przewiduje si równie mo liwo
spotka indywidualnych z rodzicami
(prawnymi opiekunami) uczniów.
6. Informacja o terminach: zebra
szkolnych, spotka
klasowych i
indywidualnych winna by przekazana rodzicom (prawnym opiekunom)
uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
7. W szczególnych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mog
by wzywani do szkoły w terminie natychmiastowym.
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§ 27
Przepisy ko cowe
1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi
przepisami, zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i
materialnej okre laj odr bne przepisy.
2. Regulamin pracy pracowników administracji i obsługi okre la Dyrektor
Liceum w drodze zarz dzenia wewn trznego.
3.Niniejszy statut wchodzi w ycie z dniem nadania.
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