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w WARCE 
 

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce 

opracowany na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004r.,Nr 

256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

 

2. Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., poz. 542) 

 

3. Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 

61 poz. 624, Nr 10, poz. 96 oraz z 2003r. Nr 146, poz.1416, zm. Dz. U.                  

z lutego 2007r. Nr 35, poz. 222) 

 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 30 kwietnia 2007r. Nr 83, poz. 562, zm. 

Dz. U. z dnia 9 stycznia 2008r. Dz. U. Nr 3 poz. 9) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r., 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 156)  
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                                                        Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Statut jest podstawą organizacyjną i merytoryczną działalności Liceum  

        Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce ,określającą między  

         innymi: 

1. cele i zadania Szkoły oraz sposoby ich realizacji, 

2. zasady organizacji i funkcjonowania Szkoły, 

3. sposoby zarządzania Szkołą, 

2. Postanowienia Statutu Szkoły są obowiązujące dla wszystkich jego  

            sygnatariuszy, nauczycieli, uczniów, rodziców i innych podmiotów  

            współdziałających z Liceum.. 

                             

§ 2 

 

1. Szkoła jest trzyletnią, ponadgimnazjalną, ogólnokształcącą placówką 

publiczną kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z ich aspiracjami                   

i uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty                                        

w  Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o Liceum lub Szkole, należy przez to rozumieć 

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce. 

 

Rozdział 2 

 

Ogólne informacje o Szkole 

§ 3 

 

1. Typ i nazwa Szkoły:  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego  

    w Warce. 

2. Adres szkoły: ul. Warszawska 45, 05-660 Warka,  

tel. (0-48) 667-23-26, fax (0-48) 667-36-23. 

3.Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Grójecki. 

4.Organem nadzorującym Szkołę jest  Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5.Szkoła jest jednostką budżetową. 
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Rozdział 3 

 

Cele i zadania Szkoły 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz 

innych przepisów wydanych na jej podstawie, w oparciu o uniwersalne 

zasady etyki i moralności, uwzględniając ustalenia zawarte w szkolnym 

programie wychowawczym (załącznik nr 1), szkolnym programie 

profilaktyki (załącznik nr 2), szkolnych programach nauczania, a także 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

2. Ze szkolnym programem nauczania, programem wychowania, programem 

profilaktyki oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, uczniowie                       

i rodzice zapoznawani są na początku każdego roku szkolnego. 

 

§ 5 

 

1. Głównym zadaniem Szkoły jest zapewnienie uczniom wykształcenia 

niezbędnego dla podjęcia studiów oraz przygotowanie do świadomego                    

i aktywnego udziału w życiu społecznym. 

 

§ 6 

 

2. Celem Szkoły jest: 

1). kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki  

     w szkołach wyższych oraz życia we współczesnym świecie, 

2). zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego,  

emocjonalnego, duchowego i fizycznego, 

3). rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, 

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie  

w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy  

o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, 

świata, o kulturze i środowisku naturalnym. 

3.  Cele, o których mowa osiągane są przez: 

      1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć  

          ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie  

          rzeczywistości, 
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       2). zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji  

            oraz normami współżycia społecznego, 

       3). przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków  

            z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego  

            i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym  

            i społecznym, 

        4). wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz  

             umiejętności niesienia pomocy słabszym. 

4.  Szkoła umożliwia uczniom w szczególności: 

1). zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

  dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły poprzez obowiązkowe zajęcia   

  edukacyjne, koła zainteresowań, indywidualne nauczanie, wycieczki i pracę  

  biblioteki szkolnej, 

2). dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez  

   wybór oddziału z rozszerzonym programem nauczania wybranych  

   przedmiotów, współpracę z uczelniami wyższymi, prowadzenie orientacji   

   zawodowej w ramach zajęć wychowawczych, systematyczną współpracę z  

   rodzicami, pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

3). rozwijanie zainteresowań i uzdolnień zakresie wszystkich przedmiotów  

    nauczania oraz udział w konkursach, olimpiadach naukowych i zawodach  

    sportowych, 

 4). organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami  

     uczniów 

 5). udział uczniów w imprezach kulturalnych na terenie szkoły i poza  

       nią, 

  Realizacja w/w zadań uzależniona jest od środków finansowych przydzielonych    

         szkole przez organ prowadzący. 

     5. W szkole mogą odbywać się zajęcia dodatkowe przeznaczone na  

     przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. 

6. Szkoła organizuje w miarę możliwości pomoc dla uczniów mających 

trudności w nauce. 

7. Szkoła organizuje w miarę możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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                                                     Rozdział 4 

 

 

                                              Zadania opiekuńcze Szkoły 

§ 7 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach: 

1). realizowanych przez wychowawcę klasy, określanych przez zadania    

     wychowawcy, 

2).określonych w obowiązkach nauczycieli m.in. poprzez pomoc  

    w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, przezwyciężaniu    

     niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia, 

 3). realizowanych przez bibliotekę szkolną, 

 4). przewidzianych w obowiązkach dyrektora Szkoły, 

 5). zawartych w planie pracy pielęgniarki szkolnej, 

 

§ 8 
1. Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo uczniom w Szkole, podczas zajęć 

organizowanych poza Szkołą, zgodnie z ogólnymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach, m. in. poprzez: 

1).systematyczne kontrolowanie przez nauczycieli miejsc, w których 

2).prowadzone są zajęcia w budynku szkolnym i na boisku, ze  

    szczególnym uwzględnieniem zajęć w-f, przysposobienia obronnego   

    oraz lekcji w pracowniach fizycznych, chemicznych, informatycznych, 

3).aktywnie pełniony przez nauczycieli dyżur w czasie przerw  

    międzylekcyjnych, zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom, 

4).odpowiednią opiekę nad młodzieżą na imprezach pozaszkolnych,  

    biwakach, wycieczkach; wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne   

    wymagają wypełnienia „karty wycieczki” i złożenia jej wraz z listą  

    i harmonogramem dyrektorowi Szkoły na tydzień przed imprezą, 

5).zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego  

    przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla  

    prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 
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§ 9 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną,   

     i materialną: 

1). nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a. organizowanie spotkań dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi  

    uczniami i ich rodzicami, 

b. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na  

    początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech  

    osobowościowych ucznia, jego zdrowia, warunków rodzinnych  

    i materialnych, 

 c. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku. 

                2). nad uczniami chorymi w formie: 

                    a. udzielenie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną,  

                       wychowawcę lub przedstawiciela dyrektora i zapewnienie opieki  

                       w drodze do domu 

                    b. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni  

                        psychologiczno-pedagogicznej, 

                    c. organizowania indywidualnego nauczania na podstawie skierowania  

                       Kuratora Oświaty i określenia przez organ prowadzący liczby godzin. 

3). nad uczniami trudnymi, z rodzin niepełnych, zagrożonych patologią  

     społeczną poprzez: 

    a. tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w Szkole, 

    b. rozmowy wychowawcy z uczniem, jeśli zajdzie taka potrzeba także   

      w obecności członków  rodziny, pedagoga i dyrektora, 

   c. rozpoznawanie trudnych sytuacji życiowych uczniów, m.in. poprzez  

      kontakty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzielnicowym,  

                   d. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją,    

                      Sądem  Rodzinnym, 

              4).nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej  

                   z powodu   warunków rodzinnych i losowych, poprzez: 

        a. zapewnienie pomocy uczniom w ramach otrzymywanych środków 

                   b. występowanie o pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej  

                    sytuacji materialnej do państwowych, samorządowych i    

                    pozarządowych  organizacji, również dla uczniów wybitnie   

                    uzdolnionych. 

          5.) pomocą materialną dla uczniów zajmuje się Komisja do spraw   

               pomocy  materialnej powołana przez dyrektora szkoły. 

6). nad uczennicami będącymi w ciąży, zgodnie z wytycznymi MEN  

                   poprzez: 
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        a. usprawiedliwianie nieobecności spowodowane ciążą, 

        b. zapewnienie pomocy w opanowaniu materiału nauczania  

            zrealizowanego w czasie nieobecności uczennicy, 

        c. ustalenie dodatkowych terminów zaliczania materiału   

            przewidzianego programem nauczania 

2. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki i  resocjalizacji 

poprzez: 

                   1). rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  

                        uczniów, 

          2). realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji  

              wychowawcy we współpracy z pedagogiem, 

         3). działania pedagoga szkolnego prowadzącego sprawy profilaktyczne 

                        i resocjalizacyjne 

                   4).  współpracę z Policją Sądem Rejonowym, Poradnią   

                        Psychologiczno- Pedagogiczną. 

 

 

Rozdział 5 

 

Organy Szkoły 

§ 10 

 

        1. Organami Szkoły są: 

1). Dyrektor Szkoły 

2). Rada Pedagogiczna, która spełnia także funkcję rady Szkoły 

3). Rada Rodziców 

4). Samorząd Uczniowski 

        2. Każdy z organów Szkoły ma zapewnioną : 

             1) możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach  

                  swoich kompetencji określonych ustawą, 

            2) możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły, 

            3) możliwość i obowiązek informowania innych organów Szkoły  

                o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

3. Zasady funkcjonowania i współdziałania wszystkich organów Szkoły 

zawarte są w regulaminach tych organów załączonych do Statutu Szkoły: 

1) regulamin Rady Pedagogicznej – Załącznik Nr 3 

2) regulamin Rady Rodziców – Załącznik Nr 4 

3) regulamin Samorządu uczniowskiego – Załącznik Nr 5 
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                         Uprawnienia i obowiązki Dyrektora Szkoły 

 

§ 11 

1. Kandydat na Dyrektora Liceum jest wyłaniany w drodze konkursu 

zarządzanego przez organ prowadzący na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. Funkcję dyrektora szkoły powierza na okres 5 lat i z tej funkcji 

odwołuje organ prowadzący. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć 

to stanowiska na krótszy okres. 

2. Organ prowadzący może powierzyć sprawowanie funkcji Dyrektora na kolejny 

okres po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Do obowiązków Dyrektora należy: 

1). opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły tj. 

szkolnego planu nauczania, planu wychowawczego, arkusza organizacyjnego    

pracy Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania i tygodniowego 

rozkładu zajęć, który opiniuje Rada Pedagogiczna, 

2). opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 

3). dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie, 

4). Dobór pracowników  niepedagogicznych oraz ich  zatrudnianie,  

5). Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w szczególności ocena  pracy 

nauczycieli, 

6). realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeń organu prowadzącego i Kuratora 

Oświaty, 

7). dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Liceum 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za 

ich prawidłowe wykorzystanie, 

8). kierowanie całokształtem działalności  Liceum, a w szczególności: 

      a. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie spraw w oparciu o przepisy  

          MEN, 

      b. sprawowanie opieki nad młodzieżą oraz stworzenie warunków  

          harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  

          prozdrowotne, 

      c. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, 

      d. organizowanie doskonalenia  zawodowego kadry pedagogicznej, 

      e. organizowanie współpracy z Radą Rodziców i Samorządem   

         Uczniowskim 

       f. dbałość o mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających   
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           z przepisów o ochronie mienia i ochronie przeciwpożarowej, 

       g. organizowanie pracy zespołów przedmiotowych nauczycieli w zakresie  

           promowania i wdrażania zasad nowoczesnej dydaktyki i wychowania  

           oraz zapewnienia dostępu do aktualnej literatury metodycznej, 

        h. informowanie Rady Pedagogicznej o działalności Szkoły oraz  

           przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego    

           nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego, 

i. dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania   

   do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

j. ustala terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej, przygotowuje je  

  i prowadzi, 

4. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

1). wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

2). zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły, 

3). ustalania wysokości dodatku motywacyjnego, 

4). nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie  

     z Kodeksem Pracy, 

5). występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

     w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli  

     i pracowników niepedagogicznych, 

6). zbierania informacji i formalnej oceny pracy nauczycieli i innych 

     pracowników, 

7). decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego   

     funkcjonowania, 

8). reprezentowania Liceum na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów  

     i korespondencji, 

9). wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  

     z prawem, 

10). skreślania z listy uczniów w przypadku poważnego naruszenia Statutu   

      Szkoły, 

11). wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie  

      szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, 

12). wydawania zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z właściwą  

      organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego 

      Szkoły na tablicy ogłoszeń, 

5. Dyrektor odpowiada za: 

      1). poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz  

           za opiekę nad uczniami, 

      2).zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego   
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           i niniejszego statutu, 

      3.) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkoły i podczas zajęć  

           organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony   

           przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 

       4). celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnianych na działalność  

             Szkoły, 

        5). bezpieczeństwo  pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 

6. Dyrektor Szkoły pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, jego obowiązki pełni wskazany 

przez Dyrektora zastępca społeczny. 

 

Uprawnienia i obowiązki  Rady Pedagogicznej 

 

§ 12 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym przypisane jej 

zadania ustawowe w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania  

     i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu 

na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Liceum. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego  jego inicjatywy lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna: 

1). planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz 

zatwierdza plany pracy Szkoły , 

2). prowadzi okresową i roczną analizę i ocenę stanu nauczania, wychowania 

i opieki. 

3). zatwierdza wyniki śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów, 

4). podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w Szkole, 

5). podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów 

lub wniosków o przeniesienie do innej szkoły, 

6). uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, 

7). uchwala zmiany w Statucie Liceum 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

    1). organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  

         lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

     2). projekt planu finansowego Szkoły, 
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     3). wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  

          wyróżnień, 

     4).  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

           i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

           zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

 

6.Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

1). przygotowania i prowadzenia posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

2). zawiadomienie członków Rady o terminie i porządku zebrania nie 

później niż na 3 dni przed posiedzeniem, z wyjątkiem posiedzeń 

zwoływanych w trybie nadzwyczajnym, 

3). realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 

4). zapoznawania Rady z nowymi przepisami prawa oświatowego, 

7. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do: 

          1). uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych, szkoleniowych,     

          klasyfikacyjnych i innych zwoływanych przez przewodniczącego, 

          2). współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego  

          współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej, 

          3). realizowania wszystkich uchwał Rady Pedagogicznej, także wtedy, gdy  

          zgłosili zdania odrębne, 

          4).składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z przydzielonych zadań, 

8. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje  

    w  sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczo- 

    opiekuńczą i organizacją Szkoły. 

9. Tematykę posiedzeń szkoleniowych zatwierdza Rada na pierwszym   

    posiedzeniu, tematykę szkoleniowych posiedzeń mogą zaproponować także  

    rodzice i uczniowie poprzez swoje organizacje szkolne. 

10.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele oraz wszyscy  

    obecni na posiedzeniu są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  

     na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Rada Rodziców 

 

§ 13 
 

1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców stanowiących rady 

klasowe zgodnie z art.53 ustawy o systemie oświaty i jest reprezentacją 

ogółu rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową Szkoły. 

2. Zasady tworzenia i działalności Rady Rodziców określa regulamin jej 

działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1). występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami  

  i opiniami dotyczącymi w szczególności: 

      a. bieżącego i perspektywicznego programowania pracy Szkoły 

       b. pomocy w doskonaleniu i organizacji warunków pracy Szkoły 

       c.  współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz  

           zadań opiekuńczych Szkoły, 

       d. planowania wydatków Szkoły 

   2). udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej  

     w celu wyboru dyrektora, 

   3). opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty,  

     kontraktowego i mianowanego za okres stażu, 

      4.   Rada Rodziców inicjuje i pomaga w organizowaniu imprez szkolnych, 

      5.  Rada Rodziców może w celu wspierania działalności statutowej  

  Liceum gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz  

             innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa  

   regulamin jej działania i preliminarz wydatków. 

 

Samorząd Uczniowski 

 

§ 14 
 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem, będący 

jedynym reprezentantem społeczności uczniowskiej. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum. Organy 

Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, 

Dyrektorowi oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich 
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sprawach Szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą bezpośrednio praw 

uczniów: 

1). prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  

     i stawianymi wymaganiami, 

2). prawo do właściwej organizacji życia szkolnego, 

3). prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

4). prawo do uczestniczenia w działaniach na rzecz porządku  

     i bezpieczeństwa, 

5).prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu, 

6). prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

7). prawo do realizowania własnych inicjatyw i pomysłów działalności    

kulturalnej, sportowej, oświatowej, rozrywkowej, zgodnej z możliwościami 

organizacyjnymi Szkoły, ale w porozumieniu z Dyrektorem. 

 

Zasady rozstrzygania sporów między organami Szkoły. 

 

§ 15 
 

1. Sprawy sporne pomiędzy organami Liceum lub wewnątrz nich rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły, o ile nie jest stroną sporu, kierując się zasadą 

partnerstwa i obiektywizmu. 

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły powinno być 

oparte na zasadach negocjacji, porozumienia i poszanowania stron. 

Podstawą do rozstrzygania sporów są : 

1) regulaminy organów Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania 

(Załącznik Nr 6) i Program Wychowawczy Szkoły (Załącznik Nr 1), 

                     2) pierwszą instancją rozstrzygania sporów jest nauczyciel i  

                      wychowawca, następną Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna. 

3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu 

przez Dyrektora Liceum, organy Szkoły mogą wystąpić z wnioskiem  

     o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub Kuratora Oświaty.  

4. Spory i konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikami, Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna w terminie 

30 dni. 

5. Sprawy sporne pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły 

rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

na podstawie wniosku jednej ze stron sporu skierowanego do jednego  

     z tych organów. 

 



 14 

Rozdział 6 

 

Wewnętrzna organizacja pracy Szkoły 

 

§ 16 

     1. Dyrektor liceum, w porozumieniu z Radą pedagogiczną, Radą Rodziców  

i Samorządem Szkolnym, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz 

możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na 

początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

      2. Zainteresowanie przedmiotami, o których mowa w pkt.1, kandydaci do klasy 

pierwszej wyrażają w podaniu o przyjęcie do szkoły. 

3.Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym jest: 

1). arkusz organizacji nauczania tworzony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły, 

2). plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły tworzony przez Radę 

Pedagogiczną 

3). tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli i uczniów tworzony przez zespół 

nauczycieli pod kierunkiem Dyrektora, 

    4. W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się: liczbę pracowników Liceum,   

        ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym finansowanych przez organ  

        prowadzący. 

 5. Arkusz organizacji Liceum Dyrektor Szkoły przedstawia do zatwierdzenia  

    organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

      6.Dyrektor Liceum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły,  

        z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy   

        rozkład zajęć edukacyjnych: obowiązkowych, nadobowiązkowych  

        i fakultatywnych, wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów  

        i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

7.Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony  

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym 

uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym 

planem nauczania. Normatywną liczebność uczniów w oddziale określają 

oddzielne przepisy. 

8.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Terminy rozpoczynania  

i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określa szczegółowy kalendarz roku szkolnego 

podany do ogólnej wiadomości w terminie do 15 września każdego roku 

szkolnego. 
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9.Podstawową formą pracy Liceum jest system klasowo-lekcyjny. 

10.Uczniowie Szkoły podzieleni są na klasy realizujące program nauczania 

określony odrębnymi przepisami, wg. szkolnego planu nauczania zgodnego 

z ramowymi planami nauczania określonymi w odrębnych przepisach. 

11.W zależności od liczby uczniów i poziomu nauczania, klasy dzieli się na 

oddziały oznaczone kolejnymi literami alfabetu. 

12.Zajęcia edukacyjne w Liceum, stanowiące realizację podstawy 

programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego,są organizowane  

w oddziałach , z zastrzeżeniem pkt. 9. 

13.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach takich 

jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programach 

autorskich, eksperymentów dydaktycznych dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie lekcji. 

14.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Liceum może ustalić realizację 

niektórych zajęć w grupach międzyoddziałowych. 

15Podział klas na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala 

Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

16.Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 

uczniów. 

17.Zajęcia edukacyjne z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, 

o których mowa w pkt. 1 i 2, mogą być organizowane w oddziałach lub 

zespołach miedzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole wynosi co 

najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego w liceum mogą być tworzone 

zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 

18.Na zajęciach z języków obcych, informatyki i technologii informacyjnej 

w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach 

międzyoddziałowych, liczących więcej niż24 uczniów podział na grupy jest 

obowiązkowy. 

19.Jeżeli liczba oddziałów danej klasy nie przekracza dwóch, zajęcia  

z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej  

w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach 

międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów. 

20.W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na 

zajęciach, o których mowa w ust. 17, podziału na grupy można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
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21.Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 

12 do 26 uczniów – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Można tworzyć 

grupy międzyoddziałowe, a w wyjątkowych przypadkach międzyklasowe. 

22.Liceum w miarę posiadanych możliwości może zorganizować zajęcia 

pozalekcyjne oraz wprowadzić przedmioty dodatkowe. 

23.Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami  

rozwojowymi Liceum może zorganizować zajęcia wyrównawcze i 

korekcyjne. 

24.Uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady 

udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów 

określane są indywidualnie. 

25.Ukończenie Liceum jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta 

średniego wykształcenia ogólnego. 

26.Po ukończeniu Liceum absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu 

maturalnego na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami. 

27.Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a absolwentom 

świadectwa ukończenia Liceum według wzorów ustalonych przez prawo 

oświatowe. 

 

                                                  Rozdział 7 

 

                                             Biblioteka szkolna 

 

                                                         § 17  
 

1. Szkoła prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę 

szkolną, która służy rozwojowi uczniów i realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 

2.  Biblioteka szkolna funkcjonuje w oparciu o swój regulamin zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną. 

3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  

     i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz     

     popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz - w miarę  

     możliwości - wiedzy o regionie. 

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

oraz rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły, na zasadach określonych 

w regulaminie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego statutu. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
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6. Nauczyciele bibliotekarze odpowiadają za rozmieszczenie zbiorów,  

       a w szczególności za: 

1). funkcjonalne rozmieszczenie mebli: szaf, regałów, skrzynek   

   katalogowych, stołów, krzeseł i innego sprzętu, 

2). umieszczenie czytelnych napisów informacyjnych na szafach, regałach  

   i skrzynkach katalogowych, 

3). sporządzenie i umieszczenie w widocznym miejscu wykazu lektur  

   z języka polskiego, oraz Regulaminu Biblioteki, 

4). ustawienie zbiorów na półkach według ciągu Uniwersalnej Klasyfikacji   

   Dziesiętnej, 

5). dbanie o estetykę pomieszczenia biblioteki, 

    7.  Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 

          1). w zakresie gromadzenia i ewidencji zbiorów: 

                a. racjonalne dokonywanie zakupu książek (z uwzględnieniem  

                    możliwości placówki), 

                 b. prawidłowe, zgodne z wymogami prowadzenie ksiąg inwentarzowych,  

                    rejestru użytków, oraz protokołów ubytków, 

                 c. dokonywanie w ciągu 14 dni od dnia zakupu wpisu do księgi  

                     inwentarzowej poszczególnych zakupionych egzemplarzy, 

                 d. obliczanie stanu ilościowego księgozbioru oraz jego wartości, przy  

                     końcu roku kalendarzowego, 

             2). w  zakresie opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych: 

                  a. opracowywanie zakupionych książek przez umieszczenie na  

                      odwrocie karty tytułowej pieczęci okrągłej, numeru inwentarza pod  

                      pieczęcią i wyposażenie każdego woluminu w kartę książki w ciągu  

                     14 dni od dnia zakupu, 

                  b. obłożenie ochronne zakupionych książek w ciągu 1 miesiąca od daty  

                      zakupu, 

                  c. sporządzenie w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego kart  

                     czytelników wszystkich klas, 

                  d. umożliwienie uczniom korzystania ze zbiorów w czytelni, 

              3). w zakresie pracy dydaktyczno-informacyjnej: 

                   a. sporządzanie sprawozdań ze stanu czytelnictwa, 

                   b. współpraca z wychowawcami klas, 

                   c. udzielanie porad bibliograficznych czytelnikom 

                   d. opracowywanie harmonogramu i tematyki lekcji bibliotecznych, 

               4). w zakresie współpracy z nauczycielami i placówkami wychowania  

                równoległego: 

a. gromadzenie aktualnych programów nauczania, 
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b. informowanie zainteresowanych o nowościach 

pedagogicznych, 

c. organizowanie obiegu lektur z języka polskiego  

     w porozumieniu z nauczycielami języka polskiego, 

d. przygotowywanie na lekcje zapotrzebowanych przez 

nauczycieli materiałów znajdujących się w bibliotece, 

e. współpraca z biblioteką pedagogiczną i miejską, 

f. współdziałanie w organizacji imprez kulturalnych 

organizowanych przez szkołę, 

                   5). w zakresie sprawozdawczości i dokumentacji: 

                         a.  prowadzenie dziennika pracy bibliotecznej, dziennej statystyki,  

                              oraz prowadzenie zeszytu obecności w czytelni, 

                          b. przygotowywanie materiałów i wniosków do analizy   

                              czytelnictwa i działalności biblioteki, 

                          c. opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki, sprawozdań  

                              z ich realizacji, wyników konkursów czytelniczych, 

                          d. udział w konferencjach nauczycieli bibliotekarzy. 

                     6). w zakresie zabezpieczenia zbiorów: 

                           a. konserwacja księgozbioru, 

                            b. zabezpieczenie pieczęci i dokumentacji bibliotecznej, 

                       7). inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły,   

 

 

                                                    Rozdział 8 

 

                               Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

                                                        § 18 
 

1. Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz pracowników 

administracji i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  

     w ust.1 określają odrębne przepisy. 

3. Zakres zadań pracowników administracyjnych i obsługi określają przydziały 

czynności. 
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                                                    Nauczyciele 

 

                                                           § 19 

 

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks 

Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami). 

2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa Dyrektor 

Szkoły.  

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole jest 

posiadanie kwalifikacji pedagogicznych ustalonych odrębnymi przepisami. 

4. Pensum godzin nauczyciela ustala się na podstawie obowiązujących  

przepisów prawa oświatowego. 

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny służbowo i prawnie za jakość i wyniki tej pracy, a także 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

6. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1). dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, m.in. poprzez 

sumienne pełnienie dyżurów podczas przerw, zapewnienie odpowiednich 

warunków w czasie trwania zajęć oraz właściwą opiekę podczas wycieczek  

i innych imprez organizowanych przez Szkołę, 

2). sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz bezstronność  

i obiektywizm w ich ocenie , 

3). właściwa organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

uwzględniająca m. in.: 

      a. opracowanie rozkładu materiału danego przedmiotu,  

         uwzględniającego obowiązujące podstawy programowe  

         i dostosowanego do warunków i możliwości uczniów danej klasy, 

       b. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych  

         i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami nowoczesnej dydaktyki, 

       c. racjonalne wykorzystywanie środków dydaktycznych, 

4). poznawanie  warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego, wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań, 

5). udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych  

w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

6). tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów  

w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprzyjających samodzielnemu 

myśleniu, uczeniu się i działaniu, 
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7). systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, bieżące 

informowanie rodziców o postępach w nauce ich dziecka, 

8). doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej m. in. poprzez samokształcenie, udział w konferencjach 

metodycznych, lekcjach koleżeńskich, kursach, szkoleniach oraz 

podejmowanie działań w celu uzyskania wyższego stopnia awansu 

zawodowego, 

9). troska o warsztat pracy, wyposażenie i estetyczny wygląd pracowni lub 

sali lekcyjnej powierzonej jego opiece, 

 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

            1). opracowywania i wdrażania autorskich programów nauczania  

            i wychowania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych na zasadach  

            określonych przez prawo oświatowych, 

            2). decydowania o wyborze podręcznika, spośród dopuszczonych do użytku  

             szkolnego, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów, 

            3). decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich  

            uczniów, 

  4). współdecydowania o ocenie z zachowania ucznia, 

  5). wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych  

  dla swoich uczniów,     

            6). czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy  

            Szkoły, 

            7). młody nauczyciel i wychowawca ma prawo do pomocy ze strony  

       

         doświadczonych nauczycieli we wszystkich swoich poczynaniach  

         wychowawczych i dydaktycznych, 

         8). podejmując pracę nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy,  

         rozpoczynając ścieżkę awansu zawodowego, otrzymują pomoc ze strony  

         opiekuna stażu – wyznaczonego przez Dyrektora, doświadczonego  

         nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu, 

 

                                                    § 20 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów  

pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy, z którego wyłaniają 

przewodniczącego zespołu. 

 

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
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1). współpracę nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, 

2). korygowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

3). wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów 

oraz sposobów badania wyników nauczania, 

4). opracowywanie zestawu pytań egzaminacyjnych (maturalnych, 

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych itp.), 

4). organizowanie i omawianie lekcji koleżeńskich, 

5). organizowanie samokształcenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

6). współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, 

przedmiotowych także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

7). wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów i przedsięwzięć 

dydaktycznych i wychowawczych, 

 

     3.  Praca nauczyciela podlega okresowej ocenie. Zasady i tryb dokonywania  

          oceny określają odrębne przepisy. 

 

 

                                             Wychowawcy 

 

                                                      § 21 
 

1. Wychowawcę klasy wyznacza Dyrektor Szkoły. Może nim zostać 

nauczyciel, który uczy w danym oddziale i powinien on prowadzić swoją 

klasę przez cały cykl kształcenia. 

 

2. Obowiązków wychowawcy nie powierza się nauczycielom religii. 

 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić: 

1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po 

sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły, 

2) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

3) w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi 

błędami wychowawczymi, 

4) z powodu zmian w organizacji roku szkolnego, 
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4. Do obowiązków wychowawcy klasy należy: 

1) prowadzenie w powierzonej klasie planowej pracy zmierzającej do 

realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, 

2) tworzenie warunków do rozwoju uczniów oraz przygotowanie ich do 

życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie, 

3) poznawanie warunków życia, zdrowia, osobowości, uzdolnień  

     i  zainteresowań uczniów, 

4) koordynowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli 

uczących w danej klasie, w szczególności zaś, reagowanie w sytuacji 

wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji procesu 

dydaktycznego, 

5) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) uczniów w zakresie oddziaływań wychowawczych, 

6) zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z 

wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi Liceum, postępami 

uczniów w nauce, ich zachowaniem się w grupie i trudnościami 

rozwojowymi oraz umożliwienie im systematycznych kontaktów  

     z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

7) organizowanie udziału uczniów danej klasy w uroczystościach, 

imprezach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych pozalekcyjnych 

pozaszkolnych, 

8) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, także między 

wychowankami a społecznością Szkoły, 

9) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-

wychowawczej w danej klasie, 

10) obliczanie frekwencji, najpóźniej do 10 każdego miesiąca 

     i informowanie pedagoga o nieobecnościach nieusprawiedliwionych  

     w ilościach powyżej 15 godzin, 

11) opracowanie planów pracy wychowawczej we wrześniu 

każdego roku szkolnego, z uwzględnieniem tematyki godzin  

     z wychowawcą 

12) opracowanie kalendarza imprez i uroczystości klasowych  

     i szkolnych, 

13) analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja zasad oceniania 

zachowania uczniów, 

14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora, 

wynikających z potrzeb Szkoły 
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5. Wychowawca ma prawo do: 

1) korzystania w swojej pracy z pomocy merytoryczno-metodycznej 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, oraz innych placówek 

oświatowo-wychowawczych 

2) ustalania oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, 

3) wnioskowania do Dyrektora Szkoły lub służby zdrowia  

     o rozwiązaniach problemów zdrowotnych, psychospołecznych,   

     psychospołecznych materialnych swoich wychowanków, 

 

6. Wychowawca  jest odpowiedzialny za realizację celów wychowawczych   

     w powierzonej mu klasie. 

 

 

                                         Pedagog szkolny 

 

                                                  § 22 
 

1. W Szkole zatrudniony jest pedagog, którego zadaniem jest wspomaganie 

pracy wychowawczej Szkoły. 

 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole, 

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

     z wybitnymi uzdolnieniami,  pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   

     odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie zajęć 

psychoedukacyjnych, porad i konsultacji, 

4) podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych  

     i profilaktycznych, wynikających  z programu wychowawczego   

     szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów z udziałem  

     rodziców i nauczycieli: 

a. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

b. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze, 

c. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć 

psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń 

szkolnych, 
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d. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności 

powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

e. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności  

     w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 

f. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania 

społecznego młodzieży, 

g. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich 

pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

h. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie 

przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 

i. organizowanie grupowych zajęć w zakresie profilaktyki 

5) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę  

     w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: 

a. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom 

opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin 

patologicznych, uczniom z rodzin wielodzietnym mających 

szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy 

uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym itp., 

3. W celu realizacji w/w zadań pedagog powinien: 

1) opracować roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, 

uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej 

Szkoły i środowiska 

2) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania 

się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców, współpracować na 

bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

służbą zdrowia, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

3) współdziałać z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi 

poradniami specjalistycznymi oraz organizacjami i instytucjami  

     w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania, 

4) składać okresową informację Radzie Pedagogicznej i rodzicom na 

temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów 

Szkoły, 

5) prowadzić dziennik pracy pedagoga (wg zasad i wzoru określonego 

przez MEN), 

6) brać czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i pracach zespołów 

problemowych. 
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                                                Rozdział 9 

 

                           Współpraca rodziców i nauczycieli 

 

                                                   § 23 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w  sprawach wychowania  

     i kształcenia uczniów poprzez: 

1) udział w cyklicznych zebraniach wychowawczych nauczycieli  

     i rodziców, nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego i w miarę   

     potrzeb, 

2) indywidualne spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami, 

3) indywidualne kontakty rodziców z Dyrektorem Szkoły, 

4) konsultacje indywidualne dla rodziców z zespołem nauczycieli 

uczących, 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły i danej 

klasy, obowiązującym w bieżącym roku szkolnym, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania  

     i promowania oraz zasad przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach, przyczynach trudności 

oraz bieżących i okresowych wynikach w nauce swojego dziecka, 

4) uzyskiwania informacji na temat zachowania się dziecka oraz porad  

     w sprawie jego wychowania i dalszego kształcenia, 

5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy 

Szkoły, 

6) w uzasadnionych przypadkach, występowania do Dyrektora Szkoły  

     w imieniu swojego dziecka w sprawach: 

a. okresowego lub całorocznego zwolnienia ucznia z nauki 

wychowania fizycznego, po przedstawieniu zaświadczenia od 

lekarza specjalisty, 

b. zwolnienia z nauki jednego języka obcego do końca danego 

etapu edukacyjnego na podstawie opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania się do Szkoły na  wezwanie nauczyciela, 

wychowawcy lub Dyrektora Szkoły w celu: 
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1) przeciwdziałania skutkom nagannego zachowania się ucznia na 

     terenie szkoły i poza nią 

2) organizowania wspólnych działań zmierzających do poprawy 

zachowania ucznia, 

3) wyjaśnienia w rozmowie z wychowawcą i pedagogiem 

nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole przekraczającej 

15 godzin w semestrze, 

4) wyjaśnienia ciągłego lub częstego nie przygotowania się ucznia do 

lekcji oraz podjęcia wspólnych działań w celu poprawy sytuacji. 

 

 

                                   Rozdział 10 

 

 

                              Uczniowie Szkoły 

 

                                                         § 24 

                                    Prawa ucznia 

 

1. Każdy uczeń Szkoły ma równe prawa o obowiązki. 

 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie  

     z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony  

     i poszanowania jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności 

dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych  

     i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i aktywności, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
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8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

9) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową 

oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 

10) korzystania z opieki zdrowotnej prowadzonej przez 

Szkołę, 

11) uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo-

rekreacyjnej, 

12) korzystania z pomocy materialnej w miarę finansowych 

możliwości Szkoły (zasady udzielania takiej pomocy określają 

odrębne przepisy), 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może złożyć skargę do 

Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Skarga 

może być wyrażona ustnie lub pisemnie. 

 

4. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia skargi i poinformowania ucznia 

o sposobie jej rozstrzygnięcia. 

 

 

                                               Obowiązki ucznia 

 

                                                       § 25 
 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa we 

wszystkich planowanych zajęciach lekcyjnych oraz w życiu Szkoły. Do 

zajęć lekcyjnych zawsze powinien być przygotowany, prowadzić starannie 

zeszyt, uzupełniać braki wynikające z absencji i wykonywać prace domowe 

zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu. 

2. Uczeń powinien być punktualny i unikać spóźnień. 

3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia  

     w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły  

     poprzez: 

                 1)  okazywanie szacunku dorosłym i kolegom 

            2)  przeciwstawianie się przejawom brutalności, 

            3)  pomoc kolegom młodszym i słabszym, 

            4) poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi, 

            5)  poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka. 
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4. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,  

w szczególności szanować sprzęt szkolny, wyposażenie sal lekcyjnych  

i innych pomieszczeń oraz przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych 

wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia. Za wyrządzoną szkodę 

odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów 

przebywająca w miejscu jej dokonania. 

 

5. Uczeń jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

Uczniowi nie wolno wnosić na teren Szkoły żadnych środków zagrażających 

życiu i zdrowiu. 

 

6. Uczeń ma obowiązek dbać o honor, dobre imię i tradycje Szkoły, oraz 

aktywnie uczestniczyć w tworzeniu jej autorytetu. 

     7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po    

      przyjściu do Szkoły, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia    

     nieobecności w formie: 

        1) zaświadczenia lekarskiego lub 

        2) oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie         

           nieobecności. Szczegółowy tryb usprawiedliwiania nieobecności określa    

          wychowawca klasy na pierwszych zajęciach wychowawczych. 

    8. Uczeń jest zobowiązany do wyłączania telefonu komórkowego, nie używania     

    aparatu fotograficznego, kamery, urządzeń do odtwarzania muzyki i innych  

    urządzeń elektronicznych na zajęciach edukacyjnych i uroczystościach  

     szkolnych. 

    9.Uczeń ma obowiązek dbać o schludny, estetyczny wygląd oraz nosić  

    odpowiedni strój. 

   10. Codzienny strój ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń: 

       1) dziewczęta powinny nosić ubrania raczej w kolorach stonowanych 

           całkowicie zakrywające tułów oraz zachować umiar w doborze 

           biżuterii, rodzaju fryzury i makijażu, 

       2) chłopcy powinni nosić spodnie  oraz koszule lub    

           bluzy w kolorach stonowanych,  

    11. Galowy strój ucznia to: 

        1) dla dziewcząt -  spódnica lub spodnie w kolorze czarnym lub 

            granatowym, biała bluzka klasycznego kroju oraz czarny lub 

            granatowy żakiet, 

          2) dla chłopców – czarny bądź granatowy garnitur i biała koszula lub  

              ciemne, garniturowe spodnie i biała koszula.  
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  12. Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych                                                                                                                            

wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub indywidualnych  

wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji i imprez 

okolicznościowych, jeżeli taką decyzje podejmie Dyrektor Szkoły lub 

wychowawca klasy. 

13. Uczeń ma obowiązek: 

      1) zmieniać obuwie na terenie Szkoły, obuwie wymienne nie  

           powinno niszczyć podłóg i być bezpieczne dla  

       2) korzystać z szatni; w szatni nie wolno przebywać dłużej niż 

           wymaga tego zmiana odzieży i nie wolno pozostawiać w niej  

           cennych przedmiotów, w szczególności pieniędzy, 

        3) informować swoich rodziców (prawnych opiekunów)  

            opiekunów terminach zebrań z rodzicami, o przewidywanych  

            ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów,  

            a także o ważniejszych wydarzeniach z życia klasy i Szkoły, 

        4) przestrzegać postanowień zawartych w przepisach  

            regulujących życie społeczności szkolnej oraz stosować się do   

            wszystkich zaleceń Dyrektora Szkoły.  

 

                                                    Nagrody 

 

                                                      § 26 
 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 

2. Nagroda może być przyznana za wysokie osiągnięcia w nauce, za wzorową 

lub bardzo dobrą postawę, 100% frekwencję, pracę społeczną, wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 

3. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

1) pochwała wychowawcy – ustna lub pisemna wobec uczniów klasy 

2) pochwała Dyrektora Szkoły – ustna lub pisemna wobec innych uczniów 

Szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora do rodziców, 

4) dyplom przyznany przez Radę Pedagogiczną, 

5) nagrodę rzeczową (najczęściej w postaci książki), ufundowaną przez 

Radę Rodziców, 

6) za osiągnięcie wyróżniającego wyniku w konkursie lub olimpiadzie 

przynoszące zaszczyt Szkole i rodzicom,  

7) za szczególnie zaangażowaną postawę społeczną w pracach na rzecz 

Szkoły i godne reprezentowanie Szkoły w uroczystościach szkolnych  
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i środowiskowych, na wniosek wychowawcy może być przyznana nagroda 

w postaci dofinansowania do wycieczki klasowej, dofinansowanie pokrywa 

się z funduszu Rady Rodziców,  

8) nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla prymusa 

9) nagrodę Rady Miejskiej w Warce dla najlepszego absolwenta danego 

roku szkolnego. 

10) formą nagrody jest reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym, 

11) nagroda może być przyznana na wniosek: wychowawcy, Dyrektora, 

Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, lub innej organizacji 

młodzieżowej po odpowiednim udokumentowaniu, 

12) do nagród i wyróżnień nie ma prawa uczeń, który otrzyma niższą niż 

dobra ocenę zachowania, 

13) fakt otrzymania nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji 

danej klasy lub Szkoły, 

14) nagrody i wyróżnienia przyznawane są w zasadzie na zakończenie 

roku szkolnego. 

 

                                                  Kary 

                                                          

                                                   § 27 

 

1. Karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 

2. Przed ukaraniem uczeń ma prawo do wyjaśnienia okoliczności złamania 

regulaminu. 

3. Za jedno przewinienie uczeń może być ukarany tylko jedną z kar. 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność osobistą 

ucznia. 

5. Wykonanie kary może być zawieszone, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Rady 

Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, lub organizacji młodzieżowej, 

do której należy. 

6. O udzielonej uczniowi karze powinni być powiadomieni jego rodzice. 

7. Uczeń może być ukarany za: 

1) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby 

karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi 

oraz innych przebywających na terenie Szkoły, 

2) zabór lub zniszczenie mienia Szkoły lub osób wymienionych  

     w punkcie 1), 

3) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne 

osób wymienionych w punkcie 1), 
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4) przebywanie na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających oraz posiadanie lub rozprowadzanie alkoholu 

lub innych środków odurzających, 

5) palenie papierosów na terenie Szkoły, 

6) świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia 

określonych Statucie Szkoły, 

7) lekceważący stosunek do nauki, 

8) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie do Szkoły 

 

8. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora udzielona na forum uczniów klasy 

lub Szkoły, 

3) obniżenie oceny zachowania, 

4) pozbawienie funkcji społecznej, 

5) pozbawienie prawa reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych  

     i imprezach szkolnych, 

7) przeniesienie do innej klasy, bez względu na program edukacyjny 

klasy, 

8) zawieszenie w zajęciach obowiązkowych, jeśli uczeń ukończył 18 lat, 

9) ostrzeżenie o wykonaniu kary wyższej rangi, 

10) skreślenie z listy uczniów, 

 

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów w następujących sytuacjach: 

1) jeśli swoim zachowaniem i postawą wpływa szkodliwie  

     i demoralizująco na społeczność uczniowską, 

2) jeśli bez uzasadnienia (usprawiedliwienia) opuszcza większość zajęć 

lekcyjnych, 

3) wszedł w kolizję z prawem, 

4) w dwóch kolejnych semestrach roku szkolnego otrzymał naganną 

ocenę zachowania (z WSO), 

     

10. Uczeń, któremu została udzielona kara, jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mają prawo, w zależności od rangi kary, odwołać się na piśmie do Dyrektora 

Szkoły lub do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni od daty udzielenia kary. 
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11. Skreślenie z listy uczniów stosuje się w stosunku do uczniów, którzy 

ukończyli 18 lat i po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania 

wychowawczego na ucznia, w tym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

12. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania się do 

organu nadzorującego Szkołę za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w  

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

13. Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów: 

1) dokumentowanie sprawy (zgodnie z obowiązującą w postępowaniu 

administracyjnym zasadą pisemności) tj. sporządzenie notatki, 

protokołu zeznań, zaświadczenia itp., 

2) sprawdzenie, czy przypadek odpowiada tym, które zostały zapisane  

     w Statucie Szkoły, 

3) zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej, z którego sporządza się 

dokładny protokół, 

4) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, są nimi z urzędu 

wychowawca klasy i pedagog szkolny, 

5) wychowawca klasowy ma obowiązek przedstawić rzetelnie 

uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także cechy dodatnie  

     i okoliczności łagodzące (nie uwzględnia się tu wyników w nauce,  

     lecz tylko zachowanie), 

6) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano 

wszystkie możliwości oddziaływania wychowawczego Szkoły na 

ucznia, czy uczeń był wcześniej karany czy prowadzono rozmowy 

ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

7) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną (konieczne głosowanie  

     i zapis w protokole wyniku głosowania), 

8) Dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Szkolnemu, który 

wyraża swoją opinię na piśmie, opinia ta nie jest wiążąca dla 

Dyrektora lecz bez niej decyzja jest nieważna, 

9) podjęcie przez dyrektora decyzji (zawiera również poinformowanie  

     o możliwości odwołania od decyzji), 

 

14. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

                     

 

 

 



 33 

                                 Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły 

 

                                                         § 28 
 

1. Rekrutacja odbywa się w oparciu o przepisy prawa oświatowego dotyczące 

trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci 

gimnazjum, którzy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: podanie  

     o przyjęcie do szkoły, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię   

     zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania członków Komisji. Jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum jest mniejsza lub równa 

liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, Dyrektor może odstąpić 

od powołania Komisji. 

4. Szczegółowe zasady przyjęcia kandydata do klas pierwszych w danym roku 

szkolnym oparte są na obowiązujących przepisach prawa oświatowego 

dotyczących naboru i zawarte są w opracowywanym regulaminie rekrutacji. 

5. Szkoła prowadzi nabór do klas, w których realizuje się naukę dwóch 

przedmiotów ogólnokształcących i języka obcego w zakresie rozszerzonym 

dobranych stosownie do zainteresowań i oczekiwań kandydatów oraz 

możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły. 

6. W przypadku niedostatecznej ilości kandydatów do danej klasy, mogą do 

niej zostać przeniesieni uczniowie, którzy nie dostali się do wybranej przez 

siebie klasy na skutek uzyskania zbyt małej liczby punktów. Nie otwiera się 

klasy w przypadku zbyt małej liczby kandydatów do tej klasy. W takiej 

sytuacji kandydatom, którzy do tej klasy nie mogą się dostać proponuje się 

przyjęcie do innej klasy, o ile spełniają ustalone kryteria rekrutacji do tej 

klasy. 

7. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas 

pierwszych rozstrzyga Dyrektor Szkoły, do której uczeń złożył podanie  

     o przyjęcie. 

 

                                               § 29 

 

1. Przyjmowanie uczniów z innych szkół tego samego typu należy do 

kompetencji Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii w poprzedniej szkole. 
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Uczniowie naruszający w sposób rażący prawo szkolne i ogólnie przyjęte 

normy etyczne i moralne nie będą przyjmowani do Szkoły. 

 

                                              Rozdział 11 

 

                                Symbole i dokumentacja Szkoły 

 

                                                    § 30 

 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce używa 

następujących pieczęci: 

1) jednego stempla prostokątnego o wymiarach 46 x 16 mm, 

2) dwóch pieczęci urzędowych okrągłych o średnicy 20 i 36 mm. 

 

2. Pieczęcie i stemple Liceum zawierają: 

1) pełną nazwę szkoły, 

2) siedzibę szkoły (dokładny adres i numery telefonów – stempel 

prostokątny), 

3) godło narodowe (pieczęcie okrągłe) i nazwę szkoły w otoku, 

 

3. Pieczęcie i stemple stosuje się w następujący sposób: 

1) stempel prostokątny do uwierzytelnienia pism urzędowych  

     o charakterze informacyjnym, 

2) małą pieczęć okrągłą do uwierzytelnienia legitymacji pracowniczych  

     i uczniowskich, oraz zaświadczeń o charakterze dokumentacyjnym, 

3) dużą pieczęć okrągłą do uwierzytelnienia wyłącznie świadectw 

szkolnych, dyplomów oraz ich duplikatów, 

 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

 

                                             § 31 

 

1. Szkoła posiada sztandar, hymn i ceremoniał określony w Programie 

Wychowawczym Szkoły. 

2. Szkoła posiada własny sztandar w kolorze białym o wymiarach 95 x 95 cm. 

Na prawej stronie znajduje się srebrny orzeł w złotej koronie na czerwonym 

kole, oraz napis: serca, myśli, czyny, Tobie Ojczyzno. Strona lewa zawiera 
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wyhaftowaną pełną nazwę Szkoły oraz słowa: Wszystko dla Ojczyzny nic 

dla mnie.  

3. Sztandar Liceum reprezentuje placówkę na uroczystościach szkolnych,   

4. międzyszkolnych i państwowych.  

5. W czasie uroczystości sztandar pozostaje pod opieką pocztu sztandarowego, 

który tworzy trójka uczniów, wyróżniających się nienaganną postawą 

uczniowską. Kadencja pocztu sztandarowego trwa dwa lata. Kandydatów do 

pocztu zatwierdza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

6. Tradycją Liceum jest Dzień Patrona – 29 listopada, podczas którego odbywa 

się ślubowanie klas pierwszych. 

 

                                                         § 32 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej działalności: 

dydaktyczno-wychowawczej, gospodarczej, finansowej. 

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Pedagogicznej  
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                                                  § 33 

 

Wzory pieczęci używanych w Szkole: 

 

1) podłużna: 

 

 

                                                                                     3) imienna pieczęć dyrektora: 

                                                                                                              

                                                                                              

 

 

           

2) okrągłe pieczęcie metalowe: 

 

 

 

 

 

 

 

Używanie pieczęci jest określone odrębnymi przepisami. 

 

                                                          § 34 

 

 

 

Wprowadzenie zmian do Statutu Szkoły jest możliwe na wniosek Rady 

Pedagogicznej lub z powodu zmian w przepisach. 

  

 

 

  

 Tekst jednolity uwzględniający zmiany w przepisach wprowadzony Uchwałą 

Rady Pedagogicznej z dnia  1lutego 2012 r. 

 

                                                                          Dyrektor Szkoły. 


