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PODSTAWA PRAWNA 

 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982, Nr 

35, poz. 228), 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 

2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), 

6. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2013 poz. 628), 

7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2015 poz. 357), 

8. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1010), 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

2017 poz. 60), 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), 

11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r., poz. 69) z 

późniejszymi zmianami ( Dz. U. 2009r. Nr 139, poz. 1130; Dz. U. 2010r. Nr 215, poz. 1408; 

Dz. U. 2011r. Nr 161, poz. 968), 

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 52, poz. 466), 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi 

zmianami z dnia 20 sierpnia 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz.1046), 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 

programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 

podręczników(Dz. U. Nr 89 z 2009 r., poz. 730), 

15. Rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 

dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136 z 2009 r. poz. 

1116), 

16. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego(Dz.U.Nr186poz.1245), 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 

przyjmowania przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym Ośrodku 

wychowawczym (Dz. U. Nr 296 z 2011 r. poz. 1755), 
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18. Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 957), 

19. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170), 

20. Rozporządzenie MEN z dn. 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz.1113), 

21. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 

oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach (Dz. U. 2015 poz. 1872), 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 

poz. 1512), 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 

1534), 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 2017 poz. 1606), 

25. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i 

młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców 

za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1628), 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1651), 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658) 

28. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643), 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1652), 
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30. § 1 uchwały nr XVII/157/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2008 r. w 

sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt 

dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście i Bursie szkolnej w 

Sandomierzu (Dz. Urzęd. Woj. Święt .nr 190 poz. 2538 z dnia 03 września 2008 r.) i § 1 – 5 

załącznika do w/w uchwały, 

31. Uchwała nr XXXIX/336/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Sandomierskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego 

upoważnionej( Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 222 poz. 2195 z dnia 28 lipca 2010 r.), 

32. Uchwała nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 

wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu ich wnoszenia w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Zawichoście, 

33. Uchwała nr XXXI/212/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu. 

34. Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 października 2017 r. 

ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście 

w Szkołę Podstawową Specjalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa szkoły  Liceum Ogólnokształcące Specjalne. 

2. Siedzibą szkoły jest: Zawichost ul. 11 Listopada 1, 27-630 Zawichost. 

3. Liceum jest integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Zawichoście. 

§ 2 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu jak w § 1 ust. 1. 

2. Na pieczęci urzędowej, tablicy urzędowej szkoły, świadectwie szkolnym oraz na 

pieczęciach, którymi opatruje się którymi opatruje się  świadectwo szkolne i legitymację 

szkolną, pomija się określenie „specjalne" oraz nazwę ośrodka. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym szkołę jest powiat sandomierski. 

2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

3. Do szkoły uczęszczają chłopcy niedostosowani społecznie w normie intelektualnej. 

4. Szkoła realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej. 

5. Szkoła realizuje kształcenie specjalne ze względu na niedostosowanie społeczne. 

6. Kształcenie w szkole odbywa się do czasu osiągnięcia przez uczniów pełnoletniości. Może 

ono być  przedłużone w oparciu o postanowienie sądu. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 4 

1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, w 

szczególności: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Podstawowym celem szkoły jest przygotowanie młodzieży do życia w integracji ze 

społeczeństwem poprzez: 

1) kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów; 

2) współuczestniczenie w procesie ich resocjalizacji. 

3. Ponadto szkoła: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

2) zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

3) realizuje programy nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny z 

wykorzystaniem odpowiednich form oraz metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 
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4) zapewnia uczniom właściwą opiekę i pomoc pedagogiczną oraz psychologiczną 

(realizowaną we współpracy z rodzicami, pracownikami szkoły, poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi, innymi szkołami oraz podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży), polegającą w szczególności na: 

a) diagnozowaniu środowiska uczniów, 

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

uczniów i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

d) wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami w dalszym ich rozwoju, 

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego 

g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

h) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

zakresie, 

i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku 

kształcenia i zawodu, 

j) wspieraniu nauczycieli  w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

k) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, 

l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

m) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i 

nauczycieli, 

n) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

5) kształtuje postawy patriotyczne przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej; 

6) przygotowuje do samodzielnego życia; 

7) rozwija zainteresowania uczniów poprzez: 

a) organizowanie przedmiotowych i innych kół zainteresowań, 

b) organizowanie wycieczek i biwaków, 

c) udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych; 

8) zapewnia realizację zajęć specjalistycznych (socjoterapeutycznych), 

resocjalizacyjnych oraz innych stosownie do potrzeb; 

9) zapewnia organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

10) indywidualizuje proces nauczania poprzez: 

a) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania uczniów dokonywaną 

na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż dwa razy w roku, przez 
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nauczycieli, wychowawców i specjalistów  prowadzących zajęcia z uczniem, 

będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego  programu 

edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i 

specjalistów oraz  rodzaj zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, 

zgodnie z jego indywidualnymi  potrzebami edukacyjnymi i możliwościami 

psychofizycznymi, 

b) realizowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego 

określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, formy 

i metody pracy oraz rodzaj zajęć, o których mowa w pkt. 4 lit. h, 

prowadzonych z uczeniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami 

edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi, 

c) organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w 

opanowaniu materiału programowego z poszczególnych przedmiotów 

nauczania, 

d) promowanie śródroczne uczniów; 

11) realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i  higieny pracy, a także wynikających z potrzeb środowiska, a w 

szczególności: 

a) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, za które 

odpowiedzialni są, w zależności od rodzaju zajęć, nauczyciele, wychowawcy 

lub wyznaczeni opiekunowie, 

b) organizuje rozmowy z psychologiem, pedagogiem i innymi osobami, które 

mogą pomóc uczniowi w rozwiązywaniu jego problemów, 

c) sprawuje opiekę podczas przebywania uczniów poza terenem szkoły, a także 

w trakcie wycieczek szkolnych, za które odpowiedzialni są: kierownik 

wycieczki oraz nauczyciele organizujący tego typu formy zajęć (zajęcia poza 

terenem szkoły, a także wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

12) zapewnia integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

13) zapewnia uczniom podczas przerw międzylekcyjnych właściwą opiekę ze strony 

nauczyciela  dyżurującego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dyżurów 

i regulaminem dyżurów  nauczycielskich. 

4. Wszelkie działania szkoły, zarówno dydaktyczne, edukacyjne, reedukacyjne, jak i 

opiekuńczo –  wychowawcze, zmierzają do niwelowania skutków niedostosowania 

społecznego. Mają na celu  przygotowanie młodego człowieka do wejścia w samodzielne 

życie i do prawidłowego pełnienia  odpowiednich ról społecznych. 

 

 

§ 5 

1. W szkole realizuje się program wychowawczo-profilaktyczny, który ma przyczynić się do  

podniesienia stanu zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz przeciwdziałać uzależnieniom. 

2. Oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane są na propagowanie zdrowego stylu życia. 

3. W szkole propaguje się wiedzę na temat uzależnień i przestrzegania prawa. 
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§ 6 

1. W celu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, szkoła prowadzi współpracę z 

poradnią  psychologiczno - pedagogiczną, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkami 

pomocy  społecznej właściwymi dla miejsca zamieszkania uczniów. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest przez pracowników 

pedagogicznych szkoły,  a w szczególności przez psychologów, pedagogów szkolnych, 

pielęgniarkę, wychowawców,  nauczycieli  i zaproszonych specjalistów. 

 

Rozdział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 8 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd wychowanków. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo oświatowe w szkole nie tworzy się 

rady rodziców. 

§ 9 

1. Szkołą kieruje Wicedyrektor  pełniący funkcję Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1. kieruje działalnością Szkoły, 

2. sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3. kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole, 

4. dba o właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami, 

5. sprawuje opiekę nad uczniami, 

6. stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, 

7. realizuje uchwały zespołu Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jego kompetencji 

stanowiących, 

8. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem oraz organizacjami i instytucjami 

środowiskowymi, 

9. pełni dodatkowe czynności w ramach kompetencji zleconych przez Dyrektora 

Ośrodka, 

10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

11. zastępuje Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności. 

 

§ 10 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań 

dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, który prowadzi i przygotowuje 

zebrania rady  pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej 

członków o terminie i  problematyce zebrania. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (Regulamin Pracy Rady 

Pedagogicznej MOW im. J. Korczaka w Zawichoście). 

5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane, uchwały podejmowane są zwykłą 

większością  głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków rady. 

6. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

a)  Uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej, jej komisjach, zespołach oraz 

wewnętrznym szkoleniu. 

b)  Realizowania uchwał rady pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia. 

c)  Składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z wykonywania przydzielonych 

zadań zgodnie  z postanowieniami statutu szkoły. 

d) Przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej, w szczególności zaś do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 

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

e) Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

dyrektora szkoły, nieusprawiedliwiona nieobecność członka rady na jej posiedzeniu 

jest traktowana jak nieobecność  w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

f) Dokumentowania swojego udziału w zebraniach rady komisji, zespołu 

własnoręcznym podpisem.  

7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

1) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły. 

b) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w ośrodku, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły. 

d) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka. 

e) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

f) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy placówki. 

2) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

b) Projekt planu finansowego Ośrodka. 

c) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 

   d) Propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

   e) Powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo 

do konkursu nikt się nie zgłosił. 
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f) Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w Ośrodku. 

  g) Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego. 

  h) Ustalenie oceny pracy dyrektora ośrodka. 

i) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

j) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania. 

k) Dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela 

programu nauczania. 

  l) Zezwolenie na indywidualny program nauczania. 

m) Wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości uczniów 

posiadających orzeczenia. 

n) Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych 

dla nauczycieli. 

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

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Kurator oświaty, w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa. Rozstrzygnięcie kuratora oświaty jest ostateczne. 

§ 11 

 

1. W szkole działa samorząd wychowanków - zwany dalej samorządem, który tworzą 

wszyscy uczniowie. 

2. Zasady wybierania i działalności samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w  głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami. 

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań. 

4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem. 

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Do zadań Samorządu należy: 
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1. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania wychowanków i 

pracowników pedagogicznych, 

2. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 

3. współdziałanie z władzami Ośrodka w zapewnieniu wychowankom należytych 

warunków do nauki i wychowania, 

4. dbanie o mienie Ośrodka, 

5. organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym na trudności w 

nauce, 

6. zapobieganie konfliktom między wychowankami, wychowankami a pracownikami 

pedagogicznymi, 

7. dbanie o dobre imię i honor Ośrodka. 

Rozdział IV 

Sposoby współpracy i rozwiązywania konfliktów. 

§ 13 

1.Rodzic ma prawo do uzyskania informacji lub porad na temat: 

1) postępów lub niepowodzeń dziecka w nauce oraz przyczyn trudności szkolnych, 

2) zachowania dziecka, 

3) dalszego kształcenia, 

4) profilaktyki, 

5) przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 

6) programu wychowawczego szkoły i zamierzeń dydaktycznych w danej klasie oraz 

wyrażania opinii  

na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

 

§ 14 

1.Sprawy sporne pomiędzy pracownikami pedagogicznymi a uczniem rozwiązują: 

1. wychowawca klasy/grupy wychowawczej – w przypadku sporu pomiędzy 

nauczycielami a uczniami tej klasy/grupy wychowawczej, 

2. Dyrektor Szkoły/Kierownik Internatu, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła 

sporu lub spór z uczniami dotyczy wychowawcy klasy/grupy wychowawczej. 

2.Od orzeczenia Dyrektora Szkoły/Kierownika Internatu może być wniesione odwołanie do 

Dyrektora Ośrodka. 

1. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia. 

3.W sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielami postępowanie mediacyjne prowadzą 

Dyrektor Szkoły/Kierownik Internatu. 

4.W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły/Kierownika Internatu, 

strony mogą odwołać się do Dyrektora Ośrodka. 

5.Spór pomiędzy Dyrektorem Szkoły/Kierownikiem Internatu a nauczycielami rozpatruje na 

pisemny wniosek jednej ze stron Dyrektor Ośrodka. 

6.Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków mają prawo wnosić skargi i zażalenia do: 
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1. Dyrektora Szkoły/Kierownika Internatu Wicedyrektor ośrodka. 

2. Dyrektora Ośrodka. 

3. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Organu prowadzącego Ośrodek. 

Rozdział V 

Organizacja liceum ogólnokształcącego specjalnego 

§ 15 

1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz  ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji 

roku szkolnego. 

§ 16 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i resocjalizacji w danym roku 

szkolnym  określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły, z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną 

liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

3. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, 

liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli 

przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych 

oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych 

postępowań. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym cyklu nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i zatwierdzonymi do realizacji przez dyrektora szkoły programami nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 16. 

 

§ 18 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 
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2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

 

§ 19 

1. Wybrane zajęcia fakultatywne oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo - lekcyjnym również w formie wycieczek przedmiotowych. 

2. Szkoła może organizować wycieczki klasowe. 

3. Zajęcia terapii pedagogicznej mogą być organizowane przez dyrektora szkoły w 

porozumieniu z radą pedagogiczną, według szczegółowego, odrębnego planu. 

§ 20 

1.Szkoła umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

§ 21 

1. Szkoła organizuje doradztwo zawodowe poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery; 

2) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania ukierunkowane na 

doradztwo zawodowe; 

3) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych; 

4) prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji zawodowej; 

5) organizowanie zajęć ze specjalistami. 

2. Zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale klasowym. 

3. Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi lub nauczyciel, psycholog, pedagog, posiadający 

przygotowanie do prowadzenia tych zajęć. 

4. W ramach doradztwa zawodowego możliwe jest korzystanie z usług instytucji 

zewnętrznych. 

 

§ 22 

1. W szkole działa biblioteka szkolna, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, 

służącą do: 

1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów; 

2) realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela. 

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

3. Formy korzystania określa regulamin biblioteki szkolnej umieszczony w bibliotece oraz w 

sekretariacie szkoły. 

4. Biblioteka szkolna umożliwia: 

1) korzystanie ze stanowisk multimedialnych; 

2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

3) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami. 
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5. Organizacja pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów w godzinach lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

6. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut. 

7. Zadania i obowiązki bibliotekarza: 

1. udostępnianie zbiorów i materiałów bibliotecznych, 

2. prowadzenie ewidencji czytelników i usług bibliotecznych, 

3. prowadzenie katalogów bibliotecznych, przechowywanie i selekcja zgromadzonych 

zbiorów, 

4. prowadzenie przysposobienia czytelniczego dla wszystkich klas, 

5. prowadzenie zajęć w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej, na tematy dotyczące 

zagadnień bibliotecznych, 

6. współpraca z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych, 

7. rozwijanie kultury czytelniczej i nawyku do poszanowania książek, 

8. informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz 

przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

9. stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

10. udzielanie pomocy nauczycielom, uczniom i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu 

różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu 

imprez czytelniczych, 

11. organizowanie wystaw tematycznych, popularyzowanie kultury regionu. 

 

Rozdział VI 

Zadania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami 

§ 23 

1. W szkole wykonują obowiązki pracownicze pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy  

niepedagogiczni którzy zatrudnieni są w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. 

Korczaka w Zawichoście. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, o których mowa w 

ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności zatrudnionych pracowników określa dyrektor ośrodka. 

 

§ 24 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość pracy 

i za powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu 

profilaktyki. 

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1. uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

2. uczestniczenie w zebraniach pracowników, komisjach oraz pracach Zespołu, 

3. efektywna realizacja programu kształcenia oraz stałe podnoszenie jakości kształcenia, 

zgodnie z przyjętym w szkole wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
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4. sporządzenie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczanego w danej klasie i 

przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, 

5. rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami 

współczesnej dydaktyki, 

6. tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym, 

7. indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w 

nauce, 

8. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych, 

9. upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej, 

10. systematyczna współpraca z wychowawcami zespołów wychowawczych, 

11. poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego, 

12. opieka nad powierzoną pracownią przedmiotową i jej wyposażeniem, troska o wystrój 

i estetykę klasy, 

13. współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi 

na terenie szkoły, 

14. dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych 

przez ucznia, 

15. realizacja założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego, 

16. prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji szkolnej, 

17. systematyczne doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie 

poziomu wiedzy merytorycznej, 

18. prowadzenie, zleconego przez Dyrektora Szkoły, wychowawstwa klasy, 

19. opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i 

konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela, 

20. prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

21. pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg ustalonego harmonogramu, 

22. uczestniczenie w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty oraz do czasu wygaśnięcia 

oddziałów gimnazjalnych egzaminu gimnazjalnego. 

23. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły a wynikających z 

organizacji pracy Szkoły. 

5. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest: 

1) realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 

2) wykonywać inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, regulaminów 

organów szkoły i innych dokumentów regulujących pracę szkoły; 

3) realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształceniem i doskonaleniem zawodowym; 

4) dokonywać systematycznych wpisów o uczniu w dziennikach lekcyjnych, kartach 

obserwacji. 

6. W szkole powołuje się opiekuna pracowni komputerowej - jest nim nauczyciel informatyki, 

do zadań którego należy w szczególności: 
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1) dbanie o sprzęt, zachowanie czystości w pomieszczeniu i przestrzegania norm 

bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki; 

2) opieka nad powierzonym sprzętem; 

3) instalowanie nowego sprzętu i oprogramowania; 

4) kontrolowanie programów, plików, zdjęć itp. instalowanych przez uczniów na 

stacjach roboczych tak, by nie zawierały treści wulgarnych, niecenzuralnych, nie 

naruszały norm etycznych i moralnych, nie łamały praw autorskich innych osób itp.; 

5) realizowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, zgodnie z procedurami; 

6) pomoc w realizowaniu zadań statutowych placówki związanych z wykorzystaniem 

sprzętu komputerowego; 

7) dbanie o to, by instalowane było wyłącznie legalne oprogramowanie; 

8) odnawianie licencji programów używanych w pracowni; 

9) bezwzględne egzekwowanie postanowień regulaminu pracowni. 

 

§ 25 

1.Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą 

tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

członków zespołu. 

Cele i zadania zespołów obejmują: 

1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także 

uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2. podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń, 

3. poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez 

organizowanie narad, dyskusji warsztatów metodycznych itp., 

4. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, narzędzi pomiaru 

dydaktycznego oraz innych zadań zleconych przez Dyrektora, 

5. organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

6. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 

7. opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania. 

 

§ 26 

1.Dyrektor powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy. 

2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje 

się oddziałem przez cały okres nauczania z zastrzeżeniem pkt.3. 

3.Dyrektor może zmienić wychowawcę klasy w przypadku: 

1. przeniesienia nauczyciela do innej placówki, 

2. długotrwałej nieobecności, 

3. braku efektów pracy wychowawczej. 

 

§ 27 
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1.Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w 

szczególności: 

1. troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników w nauce, 

2. opracowanie wspólnie z klasą planu imprez klasowych i udziału klasy oraz 

poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych, 

3. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasie w celu ustalenia 

jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce, 

4. interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, 

którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem 

klasowym, 

5. organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z 

nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego, 

6. zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się 

udziałem uczniów w różnych formach zajęć, 

7. kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i 

współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej budowaniu koleżeństwa i 

przyjaźni, 

8. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, 

9. wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi, 

10. wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole oraz poza nią, 

11. badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, 

wychowawcami, pedagogiem Ośrodka, psychologiem Ośrodka i opiekunami, 

12. udzielanie pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych i wychowawczych, 

13. interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z 

Dyrektorem Szkoły, 

14. wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad 

bhp w szkole i poza nią, 

15. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami zespołów wychowawczych w 

sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z w/w 

opiekunami, 

16. omawianie problemów wychowawczych na zebraniach zespołów wychowawczych 

odbywających się, co najmniej raz na miesiąc, 

17. rzetelne prowadzenie dokumentacji klasy, w tym dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, 

wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, 

18. zapoznanie uczniów z zasadami klasyfikowania i promowania, 

19. wybranie i zorganizowanie i koordynowanie pracy samorządu klasowego. 

 

§ 28 
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1. Do zadań  pedagoga należą w szczególności: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3. udzielanie pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży, 

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy pedagogicznej. 

 

§ 29 

1. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka ośrodka, a każdy z 

pracowników szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia uczniów. 

Rozdział VII 

Zasady rekrutacji 

§ 30 

1.Uczniów przyjmuje się na podstawie wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji i skierowania 

wystawionego przez starostę  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a 

w przypadku braku miejsca zamieszkania – starostę właściwego ze względu na miejsce 

pobytu nieletniego. 

§ 31 

1. Uczniami szkoły mogą być chłopcy w normie intelektualnej po ukończeniu klasy ósmej 

szkoły podstawowej. 

2. Uczniami szkoły mogą być chłopcy z całego kraju. 

§ 32 

1.Do szkoły nie przyjmuje się uczniów: 

1. skazanych na karę pozbawienia wolności, 
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2. chorych psychicznie lub fizycznie wymagających leczenia szpitalnego lub 

indywidualnej opieki osoby dorosłej, 

3. niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

4. niedowidzących i niedosłyszących w stopniu uniemożliwiającym im naukę w szkole 

normalnej, 

5. niepełnosprawnych w stopniu wymagającym opieki indywidualnej, pomocy w 

poruszaniu się, ubieraniu itp. 

 

Rozdział VIII 

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 33 

1. Uczeń ma prawo do: 

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania,  

2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej,  

3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

4. codziennych zajęć na świeżym powietrzu o ile pozwalają na to warunki 

atmosferyczne, 

5. swobody myśli, sumienia i wyznania, 

6. wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, 

7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, pomocy ze strony nauczycieli i 

kolegów, 

8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  

9. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

10. przedstawiania pracownikom pedagogicznym swoich problemów oraz uzyskania od 

nich stosownej pomocy,  

11. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw powierzonych w zaufaniu,  

12. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i odpoczynku miedzy 

zajęciami, 

13. reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

14. korzystania z pomieszczeń i terenów Ośrodka, tylko w obecności nauczyciela, 

15. zapewnienia odpowiednich form opieki i wsparcia w sytuacjach, gdy z przyczyn 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, 

16. zmiany grupy wychowawczej lub przeniesienia do innego Ośrodka w sytuacjach 

szczególnie uzasadnionych, na wniosek własny i zespołu wychowawczego, 

17. utrzymywania kontaktów z bliskimi osobami, za zgodą wychowawcy grupy i w 

miejscu i na zasadach określonych przez Dyrektora Ośrodka, 

18. do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 



20 
 

19. Wychowanek, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, może odwołać się do 

władz oświatowych i niezależnie zwrócić się w swojej sprawie do organizacji 

społecznych odpowiedniego szczebla lub komisji powołanych na odrębnych zasadach. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może wnieść skargę w formie pisemnej, ze 

szczegółowym opisaniem swojego przypadku, poprzez wychowawcę klasy do dyrektora 

szkoły, w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia uchybienia. Dyrektor szkoły rozpatruje 

ostatecznie skargę w terminie 7 dni od jej wniesienia. O wynikach swojego rozpatrzenia 

skargi dyrektor szkoły informuje ucznia ustnie lub pisemnie. 

 

§ 34 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w 

szczególności w zakresie: 

1. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych, 

3. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Ośrodka, Regulaminie Ośrodka i 

Regulaminie Wychowanka, 

4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu Ośrodka, 

5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników 

pedagogicznych i innych pracowników Ośrodka, 

6. właściwego zachowania oraz poszanowania godności osobistej wszystkich 

pracowników Ośrodka i innych wychowanków, 

7. dostosowania się i wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników 

pedagogicznych i pracowników obsługi, 

8. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 

9. wychowanek nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych 

środków odurzających w Ośrodku jak i poza nim. Jest czysty i schludny, 

10. troszczenia się o mienie Ośrodka, starania się o utrzymanie czystości i porządku na 

jego terenie, 

11. przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi 

urządzeń podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń Ośrodka, 

12. godnego reprezentowania Ośrodka na zewnątrz i dbania o piękno mowy ojczystej, 

13. sumiennego wykonywania obowiązków ucznia i wychowanka, 

14. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności w Ośrodku, 

15. przestrzegania zasad ubierania się na terenie Ośrodka, 

16. przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Ośrodka. 

 

§ 35 

1. Uczeń szkoły może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i prace na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 
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2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, po  

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pracownika szkoły, zgodnie z obowiązującymi  

regulaminami. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły: 

1. pochwała wychowawcy, 

2. wyróżnienie na apelu, 

3. przyznanie nagrody rzeczowej, 

4. wystosowanie przez Dyrektora Szkoły listu pochwalnego do rodziców (opiekunów 

prawnych). 

 

§ 36 

1. Postępowanie ucznia wbrew postanowieniom statutu powoduje nałożenie kar 

dyscyplinarnych takich jak: 

1. Upomnienie wychowawcy klasy, 

2. Naganę wychowawcy klasy z wpisem do akt i powiadomienie rodziców (prawnych 

opiekunów), 

3. Upomnienie Dyrektora Szkoły, 

4. Naganę Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) i 

właściwego sądu, 

5. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania 

Ośrodka na zewnątrz, 

6. Przeniesieniem do innej szkoły tego samego typu. 

2. Procedura odwołania od nałożonej kary. Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od 

nałożonej kary w trybie określonym: 

1. od kary nałożonej przez wychowawcę do Dyrektora, 

2. od kary nałożonej przez Dyrektora i jego zastępcę do Rady Pedagogicznej, 

3. od kary podjętej na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, 

a. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać w terminie 

24 dni od daty jej otrzymania na piśmie do Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty w Kielcach. 

3. Szczegółowe zasady przyznawania kar i nagród określa Regulamin Wewnętrzny Ośrodka. 

4. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów w przypadku skreślenia danego ucznia z listy 

wychowanków MOW im. J. Korczaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX 

Wewnątrzszkolny system oceniania 
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§ 37 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów.  

1) Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia. 

2) Ocenianie wewnątrzszkolne uzupełnia zakres wymagań edukacyjnych na 

poszczególne stopnie ze wszystkich przedmiotów nauczania oraz Regulamin 

Oceniania Zachowania. 

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i 

potrzebach w tym zakresie. 

2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4) Dostarczanie uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach. 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6) Monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie: co 

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

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów (opiekunów prawnych). 

2) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w przyjętych formach. 

3) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 

4) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru). 

5) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(półrocznych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

6) Ustalenie kryteriów oceniania zachowania. 

7) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania opiekunom informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce. 

4.Narzędziami oceny ucznia są: 

1) Obserwacja ucznia, jego pracy i włożonego wysiłku. 

2) Motywacja – konkursy przedmiotowe na poszczególnych etapach nauki. 

3) Samoocena. 

4) Skala i kryteria oceniania, kryteria stopni szkolnych, w tym kryteria ocen zachowania. 

5) Oceny klasyfikacyjne roczne (półroczne) 

5.Oceny ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) celujący – 6 

2) bardzo dobry – 5 

3) dobry – 4 

4) dostateczny – 3 

5) dopuszczający – 2 

6) niedostateczny – 1 
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6.Oceny z zachowania mają następującą skalę: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) dopuszczające 

6) naganne 

7.Pozytywnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa pkt.5 i  pkt6,  1 – 5. 

8.Negatywnymi są oceny ustalone w stopniach, o którym mowa pkt.5 i  pkt6,  6. 

9.Ocenie podlegają: 

1) Prace pisemne. 

2) Wypowiedzi ustne. 

3) Typowych ćwiczeń i zadań. 

4) Zadania problemowe. 

5) Ćwiczenia i zadania otwarte (bez jednoznacznej odpowiedzi). 

6) Prace projektowe. 

7) Prace długoterminowe. 

8) Umiejętność interpretacji. 

9) Umiejętność uzasadniania. 

10) Systematyczność udziału w zajęciach. 

11) Zadania praktyczne. 

12) Przygotowanie do lekcji. 

13) Aktywność w czasie lekcji. 

14) Działania dodatkowe i ponadstandardowe. 

15) Inne elementy - specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych. 

10.Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, 

w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

§ 38 

1.Każdy nauczyciel wybiera dogodne dla niego, zróżnicowane formy sprawdzianów wiedzy i 

umiejętności. 

2.Formy sprawdzania umiejętności uczniów: 

1) Odpytywanie ustne w trakcie każdej lekcji. 

2) Pisemne kartkówki. 

3) Pisemne sprawdziany obejmujące większe partie materiału. 

4) Pisemne prace domowe. 

5) Konkursy przedmiotowe. 

6) Zajęcia praktyczne 

3.Prace pisemne nie mogą mieć wyłącznie formy testowej. 

4.W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu 

jednego dnia – nie więcej niż jedną. 

5.Jeżeli termin pracy zostaje przesunięty na prośbę uczniów, to pkt.4  przestaje obowiązywać. 

6.Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania – więcej niż dwie jednostki 

lekcyjne – powinien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
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7.Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie 

dezorganizują proces oceny osiągnięć poprzez absencję, ucieczki z lekcji itp. 

8.Sprawdzone prace pisemne uczeń powinien otrzymać w czasie do dwóch tygodni od daty 

pisania danej pracy. 

9.W usprawiedliwiających nauczyciela przypadkach, termin ten może ulec przedłużeniu. 

10.Uczeń powinien zwrócić prace pisemne nauczycielowi w terminie przez niego 

wyznaczonym. 

11.Prace kontrolne i inne prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do 

końca bieżącego roku szkolnego 

12.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub 

rodzicom (opiekunom prawnym) w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora Szkoły 

13.Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

14.Oceny półroczne i roczne powinny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali. 

15.Ocena jest jawna dla ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) i na życzenie może być 

motywowana. 

16.Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem i dostosować wymagania 

edukacyjne wobec ucznia. 

17.Indywidualizacji dokonuje się na podstawie: 

1) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. 

3) Opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

4) Ustaleń zawartych na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych. 

5) Indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia objętego pomocą 

pedagogiczno-psychologiczną rozpoznanych przez nauczycieli i specjalistów. 

18.Indywidualizacja pracy dotyczy także ucznia posiadającego opinię lekarza o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

 

§ 39 

1.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2.Klasyfikacja śródroczna odbywa się na zakończenie I (pierwszego) półrocza, przed feriami 

zimowymi. 

3.Oceny będące wynikiem klasyfikacji półrocznej są wystawiane tylko w dziennikach 

lekcyjnych. 

4.W arkuszach ocen nie wstawia się ocen klasyfikacji półrocznej. 

1) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne 

stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania i 

poinformowanie o nich uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych), najpóźniej do 

30 września. 

2) Kopie wymagań, o których mowa w ust. 1 złożone są u Dyrektora Szkoły. 
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5.Nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej 

niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

6.Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o kryteriach 

oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć 

edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z 

zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. 

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

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

roczną naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych, 

techniki i zajęć artystycznych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych 

przedmiotów, a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału w 

zajęciach i aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

10.Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach może zwolnić ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej na podstawie 

opinii lekarza, na czas określony w tej opinii. 

11.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje 

się „zwolniony”. 

 

§ 40 

1.Uczeń mający co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, otrzymujący 

oceny pozytywne oraz rokujący opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania 

dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo 

wyższej w ciągu roku szkolnego. 

2.Szczegóły określa Regulamin promocji śródrocznej Szkoły. 

3.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje 

promocję z wyróżnieniem. 

4.Ocena z religii i etyki wliczana jest do średniej ocen, podobnie jak oceny z innych zajęć 

dodatkowych wpisanych do Szkolnego Planu Nauczania, o ile uczęszcza na nie 100% 

uczniów danej klasy. 

5.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia 

oraz na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej lub poradni specjalistycznej, 

może zwolnić ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksja rozwojową, ze sprzężonymi 

niepełno sprawnościami  lub z autyzmem z obowiązku nauki drugiego języka obcego. 

6.Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 
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7.Na zebraniach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki 

poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się także przyczyny niepowodzeń 

szkolnych młodzieży. 

1) Na miesiąc przed półroczną i końcoworoczną klasyfikacją nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

(opiekunów prawnych) w formie ustnej o przewidywanych dla niego stopniach. 

2) O przewidywanym dla ucznia półrocznym i końcoworocznym stopniu 

niedostatecznym, należy poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 

w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

8.Na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę półroczną lub roczną. 

9.Rada Pedagogiczna na zebraniu klasyfikacyjnym zatwierdza ostatecznie wyniki 

klasyfikacji. 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w planie edukacyjnym. 

11.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

12.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub 

jego opiekunów, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

13.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

1) realizuje indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

14.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 13 ppkt.1, nie obejmuje zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

15.Uczniowi, o którym mowa w  pkt. 13 ppkt.2 nie ustala się oceny z zachowania. 

16.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem  

pkt. 17. 

17.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

18.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami 

prawnymi). 

19.Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w pkt.13 ppkt.1 i 2  przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych wskazanego przez Dyrektora Szkoły. 

20.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie pkt. 13 ppkt.2 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

1) W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze- jako przewodniczący komisji. 
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b. Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

2) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego opiekunami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń  może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

3) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. 

4) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. 

5) Protokół egzaminu klasyfikacyjnego zawiera: 

a. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 19 lub skład komisji, o 

której mowa w pkt. 29, 

b. imię i nazwisko ucznia, 

c. termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

d. zadania egzaminacyjne, 

e. wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę klasyfikacyjną 

6) Do protokołu dołącza się: 

a. pisemne prace ucznia, 

b. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 

c. informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

7) Protokół egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

21.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

22.Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna lub 

półroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem  pkt. 23 

i pkt. 24. 

23Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna lub półroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem  pkt.25. 

24.Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

1) Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny nie później jednak niż w 

ciągu 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

25.W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej, 

b) ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

większością głosów, 

b) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

26.Termin posiedzenia komisji, o której mowa w pkt. 25  ppkt.1 uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (opiekunami prawnymi). 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

zastrzeżeń. 

3. Uzgadnia się go uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

27.Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

28.W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) przewodniczący komisji: 

- Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze 

stanowisko, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) przewodniczący komisji: 

- Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze 

stanowisko, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel Samorządu. 

29.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

30.W tej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

31.Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

32.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, 
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b) imię i nazwisko ucznia, 

c) skład komisji, 

d) termin sprawdzianu, 

e) zadania sprawdzianu, 

f) wynik sprawdzianu, 

g) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) skład komisji, 

c) termin posiedzenia komisji, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

34.Do protokołu dołącza się: 

1) pisemne prace ucznia, 

2) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 

3) zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. 

34.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

36.Przepisy pkt.24-34 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (półrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

37.Nieprzystąpienie przez ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego jest równoznaczne z 

nieuzyskaniem promocji do klasy programowo wyższej, a dla ucznia czwartej klasy liceum  – 

z nieukończeniem szkoły. 

38.W sytuacji gdy uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną, 

nauczyciel danego przedmiotu przedstawia w formie pisemnej do protokołu: 

1) uzasadnienie oceny, 

2) kroki podjęte przez nauczyciela celem uniknięcia tej sytuacji, 

3) działania, które szkoła, uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) muszą podjąć 

celem stworzenia uczniowi szansy nadrobienia braków. 

 

§ 41 

1.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

1) Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony na pisemną prośbę ucznia lub 

rodziców (opiekunów prawnych) w ostatnim miesiącu wakacji 

2) Termin wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2.Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. 
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2) Wyjątek stanowi egzamin z muzyki, plastyki, informatyki, technologii informacyjnej, 

techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych. 

3.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

1) W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 

a. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczyciel przedmiotu pokrewnego lub tego samego. 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony na własną prośbę z udziału 

w pracy komisji. 

3) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a. nazwę zajęć edukacyjnych, 

b. skład komisji, 

c. termin egzaminu, 

d. imię i nazwisko ucznia, 

e. pytania egzaminu, 

f. wynik egzaminu, 

g. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

4) Do protokołu dołącza się: 

a. pisemną pracę ucznia 

b. informację o ustnych odpowiedziach, 

c. zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

5) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

4.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora, nie później niż do końca września. 

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

6.W wyjątkowych sytuacjach Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, może 

promować go do klasy programowo wyższej, jeżeli dane zajęcia są kontynuowane w tej klasie 

zgodnie ze szkolnym programem nauczania. 

 

§ 42 

1.W czwartej klasie liceum  przeprowadzany jest egzamin maturalny na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przepisów Prawo Oświatowe i 

przepisów wykonawczych. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne 

przepisy. 
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Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 43 

1. Statut szkoły może ulec zmianie w całości lub w części. 

2. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek dyrektora szkoły lub rady 

pedagogicznej. 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa, wniosek w sprawie dostosowania statutu do 

obowiązujących regulacji ustawowych, składa z urzędu dyrektor szkoły. 

4. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. 

5. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały rady pedagogicznej. 

 

§ 44 

1. Statut liceum obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

1) organy zarządzające i społeczne szkoły; 

2) nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

3) uczniów; 

4) rodziców. 

2. Dyrektor szkoły umożliwia zapoznanie się ze statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej, w tym, każdorazowo, nowo przyjętym uczennicom. 

 

§ 45 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy prawa 

oświatowego. 

2. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

przepisy. 

 

§ 46 

 

Szkoła posiada własne pieczęcie: 

1)  

Liceum Ogólnokształcące 

w Zawichoście 

2)  

Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

w Zawichoście 
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3) mosiężny stempel okrągły o średnicy 3,5cm z wizerunkiem Godła 

Rzeczypospolitej Polskiej : 

 dla liceum ogólnokształcącego z napisem: Liceum Ogólnokształcące w 

Zawichoście, 

4) mosiężny stempel okrągły o średnicy 2cm z wizerunkiem Godła Rzeczypospolitej 

Polskiej : 

 dla liceum ogólnokształcącego z napisem: Liceum Ogólnokształcące w 

Zawichoście, 


