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2132
UCHWAŁA Nr XIX/132/2009
RADY POWIATU W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 8 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Kazimierski
Działając na podstawie art. 30 ust. 6,
art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.
1688, Nr 214 poz. 1086, Dz. U. z 2003r. Nr 162
poz. 1568 i Dz. U. z 2004r. Nr 153 poz. 1271,
Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005r., Nr 22 poz. 181 z późn. zm.) Rada
Powiatu w Kazimierzy Wielkiej uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Kazimierski w brzmieniu określonym

w załączniku do niniejszej uchwały, który został
uzgodniony w dniu 3 marca 2009r. z Zarządem
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Kazimierzy Wielkiej oraz z Komisją Zakładową
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr X/70/2007 Rady
Powiatu W Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Kazimierski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kazimierzy Wielkiej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 2009
roku.
Przewodniczący Rady Powiatu: M. Fucia
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Poz. 2132
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/132/2009
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Kazimierski
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1/ wynagrodzenia zasadniczego;
2/ dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3/ wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4/ nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.
674 - tekst jednolity, z późn. zm./ wynika z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiaru
zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia awansu
zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu
z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy /Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181
z późn. zm./.

wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze w szkole.
5. Zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
6. Normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.
7. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1/ zasiłku na zagospodarowanie;
2/ odpraw z tytułu przejścia na emeryturę;
3/ odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
4/ wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny;
5/ nagród jubileuszowych;
6/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
7/ wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i
urlopów określają odpowiednio przepisy
ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity, z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa.

3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1/ dodatku za wysługę lat;
2/ dodatku motywacyjnego;
3/ dodatku funkcyjnego;
4/ dodatku za pracę w warunkach trudnych
i uciąŜliwych;
5/ wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
6/ nagród ze specjalnego funduszu nagród;
7/ dodatku mieszkaniowego;
8/ dodatku wiejskiego.

8. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kazimierski
2) szkołach - rozumie się przez to kaŜdą szkołę
lub placówkę albo zespół szkół i placówek
prowadzonych przez powiat kazimierski
3) klasie - rozumie się przez to takŜe oddział lub
grupę
4) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka.

4. Zasady udzielania rozmiaru zniŜek od
obowiązku realizacji zajęć określonych w § 42
ust. 3 Karty Nauczyciela dla dyrektorów szkół,

9. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kazimierski.

Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia

zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany
w okresach miesięcznych poczynając od czwar-
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tego roku pracy, z tym, Ŝe dodatek ten nie moŜe
przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.
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2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Środki na dodatki motywacyjne wynoszą 7 % sumy płac zasadniczych nauczycieli
danej szkoły lub placówki.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktycznych i wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami lub opiekunami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe i estetyczne prowadzenie
wymaganej dokumentacji,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) wysoka, aktualna ocena pracy, potwierdzona
stosowną dokumentacją;
4) zaangaŜowanie w realizacje czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
b) inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
c) aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych i rady pedagogicznej placówki,
d) udział w przygotowaniach uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form współzawodnictwa,
e) udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
f) udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych
i patriotycznych,
g) przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
i) podejmowanie współpracy przez nauczycieli poszczególnych placówek, zmierzających do realizacji zadań statutowych
tych placówek,
j) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole w celu przeprowadzeniu egzaminu maturalnego lub
komisji egzaminacyjnej powołanej w
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szkole zawodowej do przeprowadzenia
egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu
z przygotowania zawodowego.
3. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 2
uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w
szczególności:
1) prawidłowość organizacji placówki;
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3) tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;
4) dbałość o mienie placówki i zabieganie
o polepszenie istniejącej bazy;
5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki
i promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8) sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się
kwotowo na czas określony, ale nie krótszy niŜ
2 miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
5. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia
zasadniczego.
6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówce, w granicach posia-
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danych środków finansowych, ustala dyrektor
placówki.
7. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w placówce
moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy.
8. Ustalone w placówce zasady i kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 2.
9. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
ustala organ prowadzący w oparciu o wymogi,
o których mowa w ust. 2 i 3.
10. Dodatek motywacyjny wypłacany jest
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
11. Przyznany dodatek motywacyjny moŜe
być cofnięty lub zmieniony w kaŜdym czasie,
jeŜeli zajdą okoliczności uzasadniające zmianę
lub cofnięcie.
12. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę
lub cofnięcie dodatku, o którym mowa w ust. 11
są przypadki:
1) przejścia nauczyciela na urlop zdrowotny,
wychowawczy lub bezpłatny;
2) wystąpienia zaniedbań w zakresie dyscypliny
pracy, przestrzegania przepisów bhp i przeciwpoŜarowych;
3) niestarannego prowadzenia dokumentacji i nieterminowość załatwiania spraw;
4) nie usprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołach
przedmiotowych;
5) nie uzasadnione uchylanie się od wykonania
czynności lub zadania;
6) niewywiązywanie się z wykonania powierzonych zadań.
13. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
1) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu;
2) powierzenia wychowawstwa klasy;
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których
przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokość zawiera tabela:
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Lp.
Stanowisko kierownicze
1. Dyrektor szkoły /zespołu/ kaŜdego typu liczącej:
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły /zespołu/
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
2. Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół
Kierownik szkolenia praktycznego
3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
4. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
5. Kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym liczącym:
- do 70 wychowanków
- powyŜej 70 wychowanków
6. Dyrektor Bursy Międzyszkolnej
- do 40 wychowanków
- powyŜej 40 wychowanków
7. Wychowawca klasy
8. Opiekun staŜu

3a. W szkołach, których organem jest powiat Kazimierski nauczycielom pełniącym funkcje pracownika słuŜby BHP przyznaje się dodatek
funkcyjny biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych
u danego pracodawcy pracowników w następującej wysokości:
a. ZSZ w Skalbmierzu - 130 zł,
b. ZSR w Cudzynowicach - 120 zł,
c. Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy
Wielkiej, - 110
d. ZSZ w Odonowie - 100 zł,
e. SOSW w Kazimierzy Wielkiej - 50 zł.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki;
4) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;
5) liczbę uczniów;
6) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
9) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim;
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli placówki.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
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Miesięcznie w zł
600-1300
800-1500
200-600
300-700
300-800
200-600
200-600
300-900
600-1500
200-600
300-700
400-800
300-900
400-1000
120
50

wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 3, w granicach określonych tabelą
i w oparciu o kryteria określone w ust. 4 ustala
dla dyrektorów placówek organ prowadzący.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria
określone w ust. 4 ustala dla wicedyrektorów
i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie placówki, dyrektor placówki.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor,
w oparciu o tabelę zamieszczoną w ust. 3.
9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeŜeli powierzenie nastąpiło od
1 dnia miesiąca, to od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.
11. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę
- niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
12. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.
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13. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał

Poz. 2132

pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca od tego dnia.
14. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku w spawie wysokości mi-

nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi odpowiednio:

Tab. 1 Dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych za prowadzenie zajęć praktycznych
w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa
Poziom wykształcenia
1.
2.
3.

4.

Tytuł zawodowy magistra z Przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez Przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego Kolegium języków obcych
Pozostałe kwalifikacje

Nauczyciel
staŜysta

Stopień awansu zawodowego
Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

60

70

90

110

50

60

80

90

45

50

70

80

40

50

60

70

Tab. 2 Dla nauczycieli poradni Psychologiczno-pedagogicznej.
Poziom wykształcenia
1.
2.

3.

4.

Tytuł zawodowy magistra z Przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez Przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego Kolegium
języków obcych
Pozostałe kwalifikacje

Nauczyciel
staŜysta

Stopień awansu zawodowego
Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

90

110

140

170

80

90

120

140

70

80

100

120

60

70

80

100

Tab. 3 Dla nauczycieli szkół specjalnych.
Poziom wykształcenia
1.

Tytuł zawodowy magistra z Przygotowaniem pedagogicznym

Nauczyciel
staŜysta
240

Stopień awansu zawodowego
Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy
mianowany
290

370

Nauczyciel
dyplomowany
440
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Tytuł zawodowy magistra bez Przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego Kolegium
języków obcych
Pozostałe kwalifikacje
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210

250

310

380

180

210

270

330

150

180

230

270

Tab. 4 Dla nauczycieli zatrudnionych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Poziom wykształcenia
1.
2.

3.

4.

Nauczyciel
staŜysta

Tytuł zawodowy magistra z Przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez Przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub nauczycielskiego Kolegium
języków obcych
Pozostałe kwalifikacje

4. Z tytułu pracy w warunkach uciąŜliwych
określonych w § 9 rozporządzenia przysługuje
Nauczyciele:
Kwota dodatku:

StaŜyści
100

6. W razie zbiegu prawa do dodatków,
o których mowa w ust. 3 i ust. 4 nauczycielowi
przysługuje kaŜdy z tych dodatków.

Nauczyciel
dyplomowany

370

430

550

660

310

370

470

570

270

320

400

490

220

270

340

400

odrębny dodatek, którego wysokość określa
poniŜsza tabela:

Kontraktowi
110

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się
z dołu.

Stopień awansu zawodowego
Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy
mianowany

Mianowani
120

Dyplomowani
130

7. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje:
1) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dyrektorom i wicedyrektorom będącym nauczycielami
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w placówkach mogą być, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, przydzielane godziny ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy z 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (jednolity tekst
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Dotyczy to równieŜ nauczycieli, którzy obowiązki

kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalna
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy jeŜeli taki dodatek
przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin,
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będącą wynikiem przemnoŜenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a przez 4,16 - z zaokrągleniem
do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
1) wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę;
2) rekolekcji;
3) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia zaczynają się
lub kończą w środku tygodnia - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony
w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które nie przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
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8. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
9. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadwymiarowe z zastrzeŜeniem ust. 11
- nie więcej jednak niŜ za 4 godziny.
11. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
12. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.
13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się po
ich zrealizowaniu z dołu.

Rozdział 6
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor
w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, Ŝe:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody przyznawane przez dyrektora,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody przyznawane przez organ prowadzący.
2. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród nauczycielom określa odrębna
uchwała.

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie

wiejskim i posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
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2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych:
1) przy jednej osobie w rodzinie
- 24
2) przy dwóch osobach w rodzinie
- 38
3) przy trzech osobach w rodzinie
- 52
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 62
3. Do członków rodziny, o której mowa
w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz
dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.
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6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi organ prowadzący.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 8
Dodatek wiejski
§ 11.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi w wymiarze nie
mniejszym niŜ połowa tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny
dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 9
Zasady udzielania rozmiaru zniŜek od obowiązku realizacji zajęć określonych
w § 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
§ 12.1. Zasady udzielania rozmiaru zniŜek
dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i nauczy-

cieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkole zawiera tabela:

Lp.
Stanowisko kierownicze
1. Dyrektor szkoły (zespołu) kaŜdego typu liczącej:
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu)
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
2. Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół Kierownik
praktycznej nauki zawodu
3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
4. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
5. Dyrektor Bursy Międzyszkolnej:
- do 40 wychowanków
- powyŜej 40 wychowanków

Tygodniowy wymiar zajęć
5
3
9
7
7
10
8
10
4
8
10
8
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Rozdział 10
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego
§ 13.1. Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
ustala się zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający
z programów nauczania lub organizacji pracy
szkoły w pewnych okresach roku szkolnego nie
wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten
wymiar, obowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego
wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego
odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu
wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela.
3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach
określonych w ust. 1 obowiązkowy wymiar godzin zajęć róŜny w poszczególnych okresach
roku szkolnego nie moŜe w okresie realizacji
zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać
z tego tytułu 1 ¼ etatu.

4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w ust. 1, powinien być określony dla kaŜdego nauczyciela w planie organizacyjnym na
dany rok szkolny i podany nauczycielowi do
wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 14.1. Dla nauczycieli, którym w planie
organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć określony według zasad
ustalonych w § 13 ust. 2.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących róŜny wymiar
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę naleŜy określić średni
wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 15.1. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, nie wymienionych
w § 13, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeŜeniem § 14 ust. 1.

Rozdział 11
Normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
§ 16.1. Ustala się następujące normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy - szkolnych:
1) w szkołach ponadgimnazjalnych i zespołach
szkół ponadgimnazjalnych liczących do 300 uczniów - 0,5 etatu,
2) w szkołach ponadgimnazjalnych i zespołach
szkół ponadgimnazjalnych liczących 301 i więcej
uczniów - 1 etat, przy czym norma ta wzrasta
o 0,5 etatu na kaŜdych następnych 250 uczniów.

3) w szkołach specjalnych liczących do 80 uczniów - 0,5 etatu, od 81-150 uczniów - 1 etat.
2. Stanowisko nauczycieli - bibliotekarzy
mogą zajmować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
3. Jednostka zajęć bibliotecznych nauczyciela - bibliotekarza wynosi 60 minut.

Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 17.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, określony w umowie o pracę.
2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nie-

obecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień
nie wykonania pracy z przyczyn wymienionych
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w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki
wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

bę dni nie wykonywania pracy przez stawkę
określoną w ust. 3.

4. Wysokość wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 2, oblicz się mnoŜąc licz-

§ 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od
1 stycznia 2009 roku.

2133
UCHWAŁA Nr XIX/133/2009
RADY POWIATU W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 8 kwietnia 2009r.
w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie oraz nadania mu statutu
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art.. 5, ust. 2, pkt. 1, art. 58, ust. 1 i ust. 6,
art. 5c ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „b” ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2009r. zakłada się
Liceum Ogólnokształcące, z siedzibą w Odonowie.
§ 2. Szkoła działa na podbudowie programowej gimnazjum i kształci w systemie dziennym, w cyklu 3-letnim.

§ 3. Liceum Ogólnokształcącemu nadaje
się jednocześnie statut, będący załącznikiem do
niniejszej Uchwały.
§ 4. Liceum Ogólnokształcące w Odonowie
włącza się w strukturę organizacyjną Zespołu
Szkół Zawodowych w Odonowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: M. Fucia
Załącznik do uchwały Nr XIX/133/2009
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2009r.

Statut
Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie
Podstawy prawne
I.

II.
III.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818)
Konwencja o prawach dziecka.
Rozporządzenia MENiS z 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół i Rozporządzenia zmieniające (Dz. U. Nt 61, poz.
624, z 2002r. Nr 10, poz. 96 z 2003r. Nr 146,
poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r.
Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222)

IV. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100,
poz. 908).
V. Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002r.
w sprawie podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i Rozporządzenia zmieniające (Dz. U. NR 51, poz.
458, z 2003r. Nr 210, poz. 2041, z 2005r. Nr 19,
poz. 165 z 2006r.).
VI. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
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nów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 282,
poz. 2814 oraz z 2007r. Nr 56, poz. 379).
VII. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
22 grudnia 2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieŜą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814
oraz z 2007r. Nr 56, poz. 379).
VIII. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜnieniem (Dz. U.
z 2003r. Nr 26, poz. 226).
IX. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003r. Nr 6, poz. 69).
X. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
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(Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami)
XI. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietni9a 2002r. w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. Nr 56,
poz. 506)
XII. Rozporządzenie MENiS dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie szczegółowych zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego,
wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, którym
moŜna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz. U. Z 2006r. Nr 235,
poz. 1703).
XIII. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej NajwaŜniejszy akt prawny Rzeczypospolitej
Polskiej. Uchwalony 2 kwietnia 1997r. przez
Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w
ogólnonarodowym referendum 25 maja
1997 roku.

Spis treści:
Podstawy prawne
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego
Rozdział III Organy Liceum Ogólnokształcącego
i ich kompetencje
Rozdział IV Organizacja Liceum Ogólnokształcącego
Rozdział V Zadania wszystkich nauczycieli
Rozdział VI Zadania zespołów nauczycieli
Rozdział VII Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

Rozdział VIII Organizacja zajęć dodatkowych
dla uczniów
Rozdział IX Formy pomocy uczniom
Rozdział X Organizacja i formy współdziałania
z rodzicami
Rozdział XI Zasady rekrutacji uczniów
Rozdział XII Prawa i obowiązki ucznia
Rozdział XIII Nagrody i kary
Rozdział XIV Tryb postępowania w przypadku
skreślenia z listy uczniów
Rozdział XV Bezpieczeństwo uczniów
Rozdział XVI Strój uczniowski
Rozdział XVII Postanowienia końcowe

Rozdział l
Przepisy ogólne
§ 1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Liceum Ogólnokształcące w Odonowie.

rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.

§ 2. Siedziba Liceum Ogólnokształcącego:
Odonów 54, 28-500 Kazimierza Wielka.

§ 6. Nazwa Liceum Ogólnokształcące uŜywana jest w pełnym brzmieniu.
Na pieczęciach moŜe być uŜywany skrót nazwy.

§ 3. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące jest Powiat Kazimierza Wielka.
§ 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
§ 5. Liceum Ogólnokształcącemu nadaje
imię organ prowadzący na wspólny wniosek

§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1. Liceum Ogólnokształcącym - naleŜy przez to
rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Odonowie.
2. Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
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3. Statucie - naleŜy przez to rozumieć Statut
Liceum Ogólnokształcącego.
4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach
Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - naleŜy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie.
5. Uczniach i rodzicach - naleŜy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego
oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
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6. Wychowawcy - naleŜy przez to rozumieć
nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów
w Liceum Ogólnokształcącym.
§ 8. Liceum Ogólnokształcące jest trzyletnią publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieŜy umoŜliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Rozdział II
Cele i Zadania Liceum Ogólnokształcącego
§ 9. Cele i zadania edukacyjne
1. Liceum Ogólnokształcące realizuje programy
nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
2. Proces kształcenia jest ukierunkowany na
zapewnienie absolwentowi przygotowania
ogólnokształcącego umoŜliwiającego kontynuowanie kształcenia w szkołach policealnych lub wyŜszych.
3. Liceum Ogólnokształcące umoŜliwia przygotowanie absolwenta do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
4. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich
indywidualne zainteresowania i potrzeby,
a takŜe ich moŜliwości psychofizyczne.
5. Przygotowuje ucznia do samodzielnego
uczenia się, wszechstronnego wykorzystania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
w rozwiązywaniu problemów, pozyskiwaniu
wiedzy.
6. Przygotowuje do działań przedsiębiorczych
i moŜliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach.
7. Rozwija zainteresowania nowoczesnymi technikami i technologiami informacyjnymi, kształtuje postawy otwarte na innowacje.
8. Liceum Ogólnokształcące zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów
nauczania.
9. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających
kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
§ 10. Cele i zadania opiekuńcze i wychowawcze:
1. Liceum Ogólnokształcące harmonijnie łączy
nauczanie z kształceniem umiejętności i wychowaniem.
2. Liceum Ogólnokształcące kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów

i zasad określonych w ustawie i przepisów
do niej wykonawczych, w szczególności w
Statucie, stosownie do warunków Liceum
Ogólnokształcącego i wieku uczniów.
Zadaniem Liceum Ogólnokształcącego jest
wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z wiekiem dorastania ich
dzieci.
Liceum szanuje indywidualność uczniów
i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
kreuje człowieka zdrowego fizycznie, moralnie, psychicznie, duchowo, rozwija wraŜliwość moralną wychowanka.
Istotnym zadaniem jest kształtowanie waŜnych umiejętności Ŝyciowych - radzenie sobie ze stresem, nawiązywanie kontaktów
z ludźmi, opieranie się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywanie konfliktów w sposób
nie agresywny.
Liceum Ogólnokształcące wspiera proces
dojrzewania moralnego, intelektualnego, emocjonalnego, rozwija poczucie własnej wartości, wiary we własne moŜliwości, pomaga
w dorastaniu do poczucia odpowiedzialności
za własny rozwój, przygotowuje do Ŝycia
w rodzinie, społeczeństwie, państwie obywatelskim.
Wspólnym zadaniem dla nauczycieli, uczniów, rodziców jest tworzenie szkoły przytulnej, przyjaznej, ciekawej, otwartej na otoczenie.
Liceum Ogólnokształcące wypracowuje i Realizuje program profilaktyki i wychowawczy
będący alternatywą dla zagroŜeń społecznych młodego człowieka.
W Liceum Ogólnokształcącym prowadzona
jest działalność prozdrowotna wśród nauczycieli, rodziców, uczniów.

§ 11. Realizacja celów i zadań edukacyjnych - wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 273

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych
metod dydaktycznych, dostosowanie programów nauczania do aktualnego stanu
wiedzy, inspirowanie uczniów do uczestnictwa w dostosowanych do ich potrzeb zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych, sportowych i rekreacyjnych.
2. Zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do współczesnych środków i pomocy dydaktycznych, korzystania z odpowiedniej bazy komputerowej, z zasobów internetowych.
3. Wyrabianie w uczniach przekonania o uŜyteczności zdobywanej wiedzy poprzez nauczanie metod samodzielnego zdobywania
wiedzy, informacji oraz wykorzystywania tej
wiedzy w praktyce.
4. Mobilizowanie uczniów do systematycznej
i uczciwej pracy poprzez rytmiczne, jawne
i uzasadnione ocenianie wiedzy, umiejętności
oraz zaangaŜowania w zdobywanie tej wiedzy.
5. Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami wyŜszych uczelni, nawiązanie
współpracy z tymi uczelniami, organizowanie prelekcji specjalistów z róŜnych dziedzin
nauki, pracodawcami (współpraca z Urzędem Pracy, zakładami, firmami i instytucjami
w najbliŜszym środowisku).
6. Podejmowanie przez nauczycieli działań słuŜących doskonaleniu swojego warsztatu pracy - wypracowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, uczestnictwo
w konferencjach metodycznych, kursach
kwalifikacyjnych itp.
§ 12. Realizacja celów i zadań opiekuńczowychowawczych - tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.
1. Stwarzanie w szkole przyjaznego klimatu dobra komunikacja, osobowe relacje między
nauczycielami a uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia młodzieŜy w trudnych
sytuacjach, stwarzanie atmosfery sprzyjającej kształtowaniu postaw aktywnych, kreatywnych, otwartych, krytycznych.
2. Nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce
do naśladowania.
3. Sprzyjanie angaŜowaniu się uczniów w indywidualne i zbiorowe działania na rzecz
wspólnego dobra - wspieranie samorządności uczniowskiej, umoŜliwianie pracy w
Spółdzielni Uczniowskiej, inspirowanie do
działalności charytatywnej.
4. Pobudzanie uczniów do aktywnego udziału
w Ŝyciu szkoły:
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
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a) dbałości o jej wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, tworzenia tradycji szkoły,
przygotowywania uroczystości szkolnych
w ramach „Gospodarza szkoły” takich jak:
- Święto szkoły,
- Dzień otwarty,
- Wewnątrzszkolne turnieje i konkursy
z róŜnych dziedzin wiedzy,
- Dni kultury.
Budowanie dobrej współpracy z rodzicami
i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań
wychowawczych szkoły.
Współpraca z poradnią psychologicznopedagogiczną mająca na celu wczesne wykrywanie uczniów z grupy ryzyka, wdraŜanie
profesjonalnych programów profilaktycznych
prowadzonych przez fachowców:
a) programów informacyjno-edukacyjnych,
b) programów alternatyw umoŜliwiających
zaspokojenie potrzeb aktywności i osiągnięć np. uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych siatkówki, koszykówki, tenisa
stołowego, wycieczkach szkolnych,
c) programów rówieśniczych realizowanych
w ramach działań samorządu uczniowskiego.
Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą
(organizacja punktów konsultacyjnych na
spotkaniach z rodzicami).
Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie
profilaktyki zagroŜeń, pozyskiwanie literatury
fachowej i innych pomocy związanych z tym
tematem.
Wypracowanie spójnej polityki szkoły wobec
palenia papierosów, picia alkoholu, odurzania się narkotykami i jej konsekwentne
wdraŜanie.
Liceum Ogólnokształcące sprawuje opiekę
nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
oraz posiadanych moŜliwości.
Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w
szczególności na:
a) ścisłym respektowaniu obowiązujących
w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
b) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.
Opiekę nad uczniami przebywającymi w
Liceum Ogólnokształcącym sprawują:
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyŜury.
Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza
terenem szkoły, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne
osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
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14. Plan dyŜurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i moŜliwości kadrowe, projekt planu przygotowuje Wicedyrektor.
15. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek
organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące określają odrębne przepisy.

Poz. 2133

16. Indywidualne formy opieki polegają w
szczególności na udzielaniu, w miarę moŜliwości finansowych Liceum Ogólnokształcącego, doraźnej lub stałej pomocy finansowej.

Rozdział III
Organy Liceum Ogólnokształcącego i ich kompetencje
§ 13. Organami Liceum Ogólnokształcącego są:
1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

§ 14. KaŜdy z wymienionych organów
działa zgodnie z Ustawą a ponadto wg odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze
Statutem.

Dział I
Dyrektor
§ 15. BieŜącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach organizuje Dyrektor.
§ 16. Uprawnienia i zadania dyrektora
szkoły określa Ustawa o systemie oświaty z jej
późniejszymi zmianami (w szczególności Ustawa
z dnia 23 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
- Dz. U. Nr 111 z 06.10.2001r.).
§ 17. Zadania dyrektora:
1. Kieruje bieŜącą działalnością dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą.
2. Organizuje pracę Liceum Ogólnokształcącego (opracowuje dokumenty programowoorganizacyjne szkoły - arkusz organizacyjny
szkoły, plan pracy szkoły itp.) i reprezentuje
szkołę na zewnątrz.
3. Zatrudnia, zwalnia, nagradza i wymierza kary
nauczycielom i innym pracownikom Liceum
Ogólnokształcącego.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny w oparciu
o opracowany plan nadzoru pedagogicznego
przedstawiony Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do 15 września roku szkolnego, którego ten plan dotyczy.
5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje jej uchwały lub je wstrzymuje zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. Powierza stanowisko wicedyrektora i inne
funkcje pracownikom Liceum Ogólnokształcącego, opracowuje zakresy obowiązków
nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi.

7. Powołuje członków komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej oraz wyznacza jej przewodniczącego.
8. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego przeprowadzanego w szkole.
9. Powołuje członków zespołów nadzorujących
przebieg egzaminu maturalnego.
10. Zmienia i wprowadza nowe kierunki kształcenia zawodowego.
11. Decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyŜszych niŜ pierwsza.
12. Zapewnia nauczycielom prawidłowy przebieg staŜu, prowadzi informacje o realizacji
zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz efektach pracy nauczyciela.
13. Powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego.
14. Prowadzi dokumentację związaną z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
15. Dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
16. Prowadzi dokumentację Liceum Ogólnokształcącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
17. Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
18. Czuwa nad przestrzeganiem statutu, a w
szczególności praw i obowiązków uczniów.
19. Zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy
i nauki.
20. Wykonuje obowiązki powierzone przez organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące.
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21. Dba o powierzone mienie Liceum Ogólnokształcącego, ścisłe realizowanie przepisów
o ochronie przeciwpoŜarowej.
22. Kieruje szkołą przy pomocy wicedyrektora,
(stanowisko wicedyrektora tworzy się, gdy
liczba oddziałów liczy co najmniej 12 lub za
zgodą organu prowadzącego szkołę) określa
szczegółowy przydział czynności wicedyrektora.
23. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
24. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umoŜliwiające obrót uŜywanymi
podręcznikami na terenie szkoły.
25. Podaje do publicznej wiadomości do dnia
15 czerwca szkolny zestaw programów na-
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uczania, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
26. Kontroluje spełnianie obowiązku nauki, powiadamia właściwe organy gminy o niespełnianiu obowiązku nauki. W przypadku
niewywiązywania się ucznia z obowiązków
wdraŜa działania w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 18. Dyrektor ma prawo do:
1. Wydawania poleceń słuŜbowych wszystkim
pracownikom szkoły.
2. Zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły.
3. Premiowania i nagradzania pracowników,
typowania do nagród, wyróŜnień, odznaczeń
a takŜe udzielania kar porządkowych zgodnie
z Kodeksem Pracy.

Dział II
Rada Pedagogiczna
§ 19. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym
organem Liceum Ogólnokształcącego w zakresie
dotyczącym kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Liceum Ogólnokształcącym, nauczyciele wychowawcy, bibliotekarz.

§ 25. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą
być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej.

§ 20. Rada Pedagogiczna działa w oparciu
o regulamin, który określa szczegółowo jej
uprawnienia.

§ 26. Rada Pedagogiczna wybiera swoich
przedstawicieli do:
- komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
- zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny jego pracy.

§ 21. W zebraniach Rady Pedagogicznej
mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą
lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
§ 22. W zebraniach Rady Pedagogicznej
mogą uczestniczyć - przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
§ 23. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
§ 24. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po semestrze półroczu w związku
z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, na
tydzień przed zakończeniem roku szkolnego w
związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, promowania, ukończenia szkoły oraz w miarę bieŜących potrzeb.

§ 27. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a takŜe nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 28. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej
członków o terminie i porządku zebrania.
§ 29. Przed zakończeniem roku szkolnego
dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru zawierającą:
1. Zakres wykonania planu.
2. Wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:
- wnioski z analizy poziomu osiągnięć
edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem
wyników egzaminu,
- ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu
opieki nad uczniami.
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3. Podjęte działania wynikające z wniosków ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego
wraz z informacją o ich skutkach.
§ 30. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niŜ 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
§ 31. Rada Pedagogiczna moŜe wystąpić
z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
§ 32. W przypadku określonym w § 31 organ
uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 33. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 34. Do zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej naleŜy:
1. Przygotowanie projektu statutu Liceum Ogólnokształcącego albo jego zmian i uchwalanie
go po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
2. Opracowanie szkolnego zestawu programów
nauczania, szkolnego programu wychowawczego, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych dokumentów wynikających z zarządzeń dotyczących
pracy szkoły.
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3. Uchwalanie regulaminu własnej działalności.
4. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
5. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
6. Śródroczne i roczne analizowanie i ocenianie
stanu nauczania, wychowania, organizacyjnych i materialnych warunków pracy Liceum
Ogólnokształcącego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i
eksperymentów pedagogicznych w szkole.
8. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia
z listy uczniów.
§ 35. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza
tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Projekt planu finansowego szkoły.
3. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień.
4. Propozycje Dyrektora w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Kandydata na Dyrektora szkoły przedstawionego przez organ prowadzący w przypadku,
gdy do konkursu nie zgłosił się kandydat lub
nie wyłoniono kandydata.
6. PrzedłuŜenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres.
7. Powołanie kandydata na wicedyrektora szkoły przedstawionego przez dyrektora szkoły.

Dział III
Rada Rodziców
§ 36. Rada Rodziców jest samorządnym
przedstawicielstwem rodziców współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi
oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.
§ 37. W skład Rady Rodziców wchodzą po
jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
§ 38. Rada Rodziców działa w oparciu
o własny regulamin, w którym określa w szczególności:

1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.
2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców
Zespołu.
§ 39. Kompetencje Rady Rodziców:
1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki.
2. Opiniowanie programu i harmonogramu
poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
3. Współudział w bieŜącym i perspektywicznym
programowaniu prac szkoły.
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4. Opiniowanie projektu planu finansowego
składanego przez dyrektora szkoły.
5. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
i zakładami pracy.
7. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieŜowym
i społecznym działającym w szkole.
8. Organizowanie działalności mającej na celu
podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
9. Uczestniczenie w planowaniu wydatków
szkoły.
10. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla
szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczowychowawczą.
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11. Określenie wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów (w porozumieniu z dyrektorem, który podejmuje decyzję o noszeniu takiego stroju).
§ 40. Rada Rodziców ma prawo wystąpić
do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
§ 41. W celu wspierania działalności statutowej Liceum Ogólnokształcącego Rada Rodziców moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
regulamin.

Dział IV
Samorząd Uczniowski
§ 42. W Liceum Ogólnokształcącym działa
Samorząd Uczniowski. Podstawą jego działalności jest regulamin, który opracowuje opiekun SU
wraz z członkami.
§ 43. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego.
§ 44. Samorząd moŜe przedstawić Radzie
Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski dotyczące wszystkich spraw Liceum Ogólnokształcącego w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1. Prawo do zapoznawania się z programem
nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami przedmiotowych systemów oceniania.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny
postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji Ŝycia szkolnego.
4. Prawo do redagowania szkolnej gazety.
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.
6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę
opiekuna Samorządu.

Dział V
Zasady współdziałania organów Liceum Ogólnokształcącego oraz sposób
rozwiązywania sporów miedzy nimi.
§ 45. Poszczególne organy zobowiązane są
do wymiany informacji o podjętych i planowanych działaniach lub decyzjach zwłaszcza dotyczących planów nauczania, wychowania, WSO,
oraz wewnętrznej organizacji szkoły.
§ 46. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana
zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawie zmian w statucie szkoły, regulaminie uczniowskim oraz zmian dotyczących
wewnętrznej organizacji szkoły.
§ 47. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne
pomiędzy pozostałymi jej organami.
§ 48. Dyrektor wstrzymuje uchwały Rady
Pedagogicznej sprzeczne z prawem powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 49. W przypadku wstrzymania, uchwały
Rady Pedagogicznej sprzecznej z obowiązującymi przepisami lub interesem szkoły dyrektor
zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym
w regulaminie Rady Pedagogicznej uzgadnia
sposób postępowania w spornej sprawie.
W przypadku braku zgody powiadamia organ
prowadzący.
§ 50. Dopuszcza się wprowadzenie w Liceum Ogólnokształcącym Komisji Rozjemczej
w składzie akceptowanym przez strony będące
w konflikcie.
§ 51. Spory pomiędzy dyrektorem a Radą
Pedagogiczną i Radą Rodziców rozstrzyga organ
prowadzący lub nadzorujący w zaleŜności od
rodzaju sporu.
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Rozdział IV
Organizacja Liceum Ogólnokształcącego
§ 52. Terminy rozpoczynania i kończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 53. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy.
§ 54. Szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez Dyrektora na
podstawie szkolnego planu nauczania i planu
finansowego. Dyrektor przedstawia arkusz organizacyjny organowi prowadzącemu w terminie
do 30 kwietnia kaŜdego roku.
§ 55. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną
liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący oraz
liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.
§ 56. Dyrektor liceum w porozumieniu
z organami szkoły z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz moŜliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły wyznacza
na początku etapu edukacyjnego dla danego
oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
§ 57. Liceum moŜe prowadzić działalność
innowacyjną i eksperymentalną na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 58. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla odpowiednich etapów edukacyjnych zawiera:
1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku
których odbywa się nauczanie przedmiotów
lub bloków przedmiotowych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w programach
nauczania, zajęć fakultatywnych.
2. Zajęcia z religii/etyki.
3. Godziny do dyspozycji dyrektora.
4. Godziny dodatkowych zajęć socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych.
§ 59. Godziny do dyspozycji Dyrektora
mogą być przeznaczone na:

1. Zwiększenie liczby godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
2. Realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych
z języka obcego lub innych zajęć, dla których
nie została ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania.
3. Realizację ścieŜek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności, których realizacja moŜe odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, lub w postaci odrębnych zajęć.
4. Zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów,
z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,
w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
§ 60. Dodatkowe zajęcia edukacyjne Dyrektor moŜe wprowadzić do szkolnego planu
nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 61. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii/etyki nie
moŜe przekroczyć 36 godzin łącznie.
§ 62. Zajęcia religia/etyka, wychowanie do
Ŝycia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 63. W szkolnym programie nauczania
dopuszcza się wprowadzenie zestawienia zajęć
edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach
którego prowadzone jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z róŜnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, zwanych „blokiem przedmiotowym”
zgodnie z podstawą programową i ramowym
planem nauczania.
§ 64. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum Ogólnokształcącego jest oddział.
§ 65. Organizację stałych obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony
przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 66. Podstawową formą pracy są zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa
45 minut.
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§ 67. Podział na grupy w oddziałach jest
obowiązkowy:
1. Na zajęciach z języków obcych, technologii
informacyjnej w oddziałach liczących więcej
niŜ 24 uczniów.
2. Na nie więcej niŜ połowie obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia
ćwiczeń w oddziałach liczących więcej niŜ
30 uczniów.
§ 68. Zajęcia wychowania fizycznego są
prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 ucz-
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niów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach, grup
międzyklasowych.
§ 69. W szkole mogą być organizowane
nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do
posiadanych środków finansowych.
§ 70. Dyrektor moŜe zezwolić uczniowi na
indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział V
Zadania wszystkich nauczycieli
§ 71. Nauczyciele prowadzący zajęcia
w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego
oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.
§ 72. Dyrektor moŜe tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowozadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
§ 73. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
§ 74. Do obowiązków nauczyciela naleŜy:
1. Realizowanie zadań statutowych, przestrzeganie zapisów statutowych i stosowanie się
do regulaminów funkcjonujących w szkole.
2. Zapoznawanie się z aktualnym stanem
prawnym w oświacie.
3. Uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP
organizowanych przez zakład pracy.
4. Egzekwowanie przestrzegania statutu i regulaminów przez uczniów.
5. Pełnienie dyŜurów zgodnie z opracowanym
harmonogramem.
6. Egzekwowanie zmiany obuwia przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Dbanie o poprawność językową uczniów.
8. Informowanie na bieŜąco rodziców o osiągnięciach ich dzieci przez wpis ocen do zeszytu, udzielanie konsultacji rodzicom, udział
w zebraniach.
9. Podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
10. Stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania.

11. SłuŜenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną.
12. Wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie
o powierzone pomoce i sprzęt.
13. Aktywne uczestniczenie w szkoleniowych
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a takŜe
zespołów przedmiotowych, wychowawczych
i innych grupach powołanych przez Radę lub
Dyrektora.
14. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia
poprzez prowadzenie róŜnorodnych form
oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
15. Wykonywanie dodatkowych funkcji i zadań
powierzonych przez Radę Pedagogiczną lub
Dyrektora.
16. Zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków i treści posiedzeń Rady
Pedagogicznej.
§ 75. Nauczyciel ma prawo do:
1. Zwracania się o pomoc do Dyrektora, organu prowadzącego w swoich działaniach.
2. Zapewnienie odpowiednich warunków do
odbywania staŜu wypoczynkowego awansie
zawodowym.
3. Urlopu wypoczynkowego w wymiarze ustalonym w odrębnych przepisach.
4. Pracy w warunkach spełniających wymogi
higieny i bezpieczeństwa.
§ 76. Oddziałem Liceum Ogólnokształcącego opiekuje się nauczyciel - wychowawca klasy.
§ 77. Wychowawców przydziela dyrektor.
§ 78. W miarę moŜliwości wychowawca
opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
§ 79. Zmiana wychowawcy moŜe nastąpić
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
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§ 80. Zadaniem wychowawcy jest:
1. Zdiagnozować warunki Ŝycia i nauki swoich
wychowanków.
2. Opracować program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne, po zasięgnięciu opinii rodziców i wychowanków.
3. Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt
z innymi nauczycielami w celu koordynacji
oddziaływań wychowawczych.
4. Współpracować z rodzicami, włączając ich
do rozwiązywania problemów wychowawczych.
5. Współpracować z pedagogiem szkolnym
(jeŜeli jest w szkole) i Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.
6. Śledzić postępy w nauce swoich wychowanków.
7. Dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów
na zajęcia.
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8. Udzielać porad w zakresie moŜliwości dalszego kształcenia się.
9. Kształtować właściwe stosunki pomiędzy
uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.
10. Utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia, udzielać konsultacji rodzicom i uczestniczyć w zebraniach.
11. Powiadamiać rodziców o przewidywanych dla
ucznia ocenach w terminie określonym w WSO.
12. Prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
§ 81. Wychowawca ma prawo korzystać
w swojej pracy merytorycznej i metodycznej
z pomocy ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej a takŜe ze strony wyspecjalizowanych
w tym zakresie placówek i instytucji naukowych.

Rozdział VI
Zadania Zespołów Nauczycieli
Dział I
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących
§ 82. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą zespół przedmiotowy przedmiotów ogólnokształcących.
§ 83. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
§ 84. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1. Dział organizacyjny, któremu przypisane są
następujące zadania:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli
dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania,
b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
c) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru
programów nauczania,
d) analiza wyników egzaminów maturalnych,
e) organizowanie lekcji koleŜeńskich,
f) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów w ramach tzw.
Przedmiotowego Systemu Oceniania,
g) wspólne opracowanie badania wyników
nauczania.
2. Dział dydaktyczny, któremu przypisane są następujące zadania:

a) doskonalenie zawodowe nauczycieli /kursy,
szkolenia, konferencje/,
b) doskonalenie warsztatu pracy kaŜdego
nauczyciela poprzez:
- wprowadzenie aktywizujących metod
nauczania,
- zakup nowości wydawniczych i pomocy dydaktycznych potrzebnych w
procesie nauczania,
- udział w konferencjach metodycznych oraz róŜnego rodzaju szkoleniach,
- udział w pracach nad ewaluacją systemu oceniania oraz programu wychowawczego,
c) indywidualizacja procesu nauczania poprzez:
- pracę z uczniem słabym,
- czytelnictwo ksiąŜek i czasopism,
- konsultacje indywidualne,
d) przygotowanie uczniów do egzaminów
maturalnych,
e) przygotowanie uczniów wszystkich klas
do udziału w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,
f) wspólne opiniowanie przygotowanych
w szkole autorskich innowacji i eksperymentalnych programów nauczania,
g) otaczanie opieką nauczycieli rozpoczynających swoją prace zawodową,
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h) zapewnienie młodzieŜy uczestnictwa w Ŝyciu
kulturalnym poprzez:
- organizowanie uroczystości szkolnych,

 12342 

Poz. 2133

-

oglądanie widowisk teatralnych oraz
filmów,
organizowanie wycieczek o charakterze kulturalno-literackim.

Rozdział VII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
Dział I
Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 85. Do 30 września kaŜdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania
wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania
poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz
warunki i tryb uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna określa nauczyciel kaŜdego przedmiotu, dokładnie zapisuje

je w przedmiotowym systemie oceniania. Systemy oceniania powinny zostać udostępnione
uczniom w bibliotece szkolnej.
§ 86. Wychowawca klasy do 30 września
informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach
i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 87. Potwierdzeniem przekazania powyŜszych informacji jest własnoręczny podpis rodzica w dzienniku lekcyjnym.

Dział II
Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
§ 88. Ocenianie zachowania uczniów jest
integralną częścią programu wychowawczego
szkoły. Ocena zachowania jest opinią szkoły o:
1. Funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym.
2. Respektowaniu zasad współŜycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
3. ZaangaŜowaniu ucznia w pozytywny wizerunek klasy w szkole.
§ 89. Ocenę zachowania śródroczną, roczną
ustala wychowawca klasy według następującej
skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre, poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.
§ 90. Ocena zachowania nie moŜe mieć
wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
§ 91. Rada Pedagogiczna moŜe podjąć
uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez
ucznia, któremu (w danej szkole) po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 92. Uczeń, któremu (w danej szkole) po
raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyŜszej, a uczeń
klasy programowo najwyŜszej (w danym typie
szkoły) nie kończy szkoły.
§ 93. Nauczyciele mają obowiązek na bieŜąco zgłaszać wychowawcy lub odnotowywać
w dzienniku lekcyjnym, wszelkie zastrzeŜenia
i pochwały dotyczące uczniów danej klasy.
§ 94. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o zasadach oceniania zachowania,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
§ 95. Rodzice i uczniowie powinni wiedzieć:
a) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,
b) co wpływa na jej podwyŜszenie lub obniŜenie,
c) jaka jest moŜliwość poprawienia ustalonej
oceny.
§ 96. Zainteresowany uczeń i jego zespół
klasowy mają prawo wypowiedzenia się w
sprawie proponowanej oceny.
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§ 97. Szczegółowe kryteria oceniania ustalane są w zaleŜności od priorytetów wychowawczych przez Radę Pedagogiczną z udziałem Samorządu Szkolnego oraz Radę Rodziców.
§ 98. Kryteria ustalania ocen zachowania:
1. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeŜeli
spełnia co najmniej 7 warunków z poniŜszych kryteriów:
a) prace społeczne na rzecz klasy, szkoły,
środowiska,
b) pomoc, np. w organizacji imprez szkolnych,
c) reagowanie na potrzeby innych, pomoc
charytatywna,
d) udział w zawodach sportowych, konkursach pozaszkolnych, olimpiadach, itp.,
e) sukcesy w zawodach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
f) aktywny udział w lekcjach wychowawczych,
g) aktywna praca w Samorządzie Szkolnym,
h) 100 % frekwencja,
i) reagowanie na potrzeby rówieśników,
pomoc koleŜeńska,
j) udział w imprezach, uroczystościach pozaszkolnych,
k) przestrzeganie obowiązujących zasad i norm
szkolnych,
l) angaŜuje się w pracę Spółdzielni Uczniowskiej.
Nieobecności nieusprawiedliwione są niedopuszczalne. Warunek konieczny - systematyczne uczęszczanie na lekcje.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który
spełnia warunki:
a) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,
b) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
c) pracuje na rzecz klasy, szkoły,
d) jest koleŜeński, Ŝyczliwy, dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zajęć,
przerw międzylekcyjnych, dojazdów do
i ze szkoły,
e) reprezentuje szkołę na zawodach sportowych lub olimpiadach,
f) przeciwstawia się przejawom wulgarności i brutalności.
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3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia
warunki:
a) opuścił w ciągu półrocza do 6 godzin
lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
b) wyróŜnia się w klasie uczynnością, koleŜeńskością,
c) prezentuje właściwą postawę wobec nałogów,
d) przestrzega wewnątrzszkolne regulaminy
i zarządzenia.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który
spełnia warunki:
a) opuścił w ciągu półrocza do 20 godzin
lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
b) poprawnie zachowuje się wobec kolegów i nauczycieli,
c) nie szkodzi dobremu imieniu szkoły,
d) przestrzega regulaminu wewnątrzszkolnego (w razie drobnych uchybień - upominany, poprawia się),
e) prezentuje właściwą postawę wobec nauki.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń,
który spełnia warunki:
a) opuścił w ciągu półrocza do 50 godzin
lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
b) często opuszcza pojedyncze lekcje z wybranych przedmiotów,
c) wagaruje,
d) niewłaściwie zachowuje się na lekcji
(lekcewaŜy polecenia nauczycieli),
e) stosuje wulgarne słownictwo,
f) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
g) dokucza rówieśnikom.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) notorycznie opuszcza zajęcia szkolne,
b) wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza teren
szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych,
c) kłamie, oszukuje, podrabia podpisy, kradnie,
d) wyłudza pieniądze,
e) dewastuje mienie szkoły,
f) uczeń jest agresywny, brutalny, stosuje
przemoc wobec uczniów,
g) popełnia raŜące uchybienia wobec regulaminu szkoły.
§ 99. JeŜeli w drugim półroczu uczeń wykazuje poprawę, ocena zachowania moŜe być
podwyŜszona nie więcej niŜ o jeden stopień.

Dział III
Ocenianie bieŜące i ustalanie śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 100. BieŜące ocenianie
1. Ocenianie bieŜące ma na celu wspieranie
uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu

osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków,
postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności róŜnymi metodami i w róŜny sposób.
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2. Oceny są jawne dla uczniów, rodziców
(prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione zadania klasowe uczeń i jego rodzice
(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu
na warunkach określonych przez nauczycieli.
O uzyskanej ocenie ze sprawdzianu, kartkówki i odpowiedzi ustnej nauczyciel informuje na lekcji przy wpisie do dziennika.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający, ocenę powinien ją uzasadnić.
4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie
opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŜliwiające sprostanie tym wymaganiom.
5. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach cząstkowych:
a) stopień celujący - oznacza, Ŝe osiągnięcia
ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne przewidziane dla danego etapu nauczania, są oryginalne
i twórcze, wskazują na duŜą samodzielność w ich uzyskaniu, potwierdzeniem są
osiągnięcia na konkursach pozaszkolnych,
b) stopień bardzo dobry - oznacza, Ŝe uczeń
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych programem nauczania. Osiągnięcia ucznia naleŜą do złoŜonych i wymagających samodzielności,
c) stopień dobry - oznacza, Ŝe opanowane
przez ucznia wiadomości i umiejętności
przewidziane programem nie są pełne,
ale wiele umiejętności ma charakter złoŜony i samodzielny,
d) stopień dostateczny - oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiadomości
i umiejętności przewidzianych programem
nauczania dla danego etapu. Wiadomości i umiejętności z tego zakresu naleŜą
do przystępnych, o średnim stopniu złoŜoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się,
e) stopień dopuszczający - oznacza, Ŝe uczeń
opanował elementarne wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu
edukacyjnego. Wiadomości i umiejętności z tego zakresu naleŜą do przystępnych, prostych, praktycznych, niezbędnych w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym,
f) stopień niedostateczny - oznacza, Ŝe
uczeń nie opanował elementarnej wiedzy
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i umiejętności przewidzianych programem na danym etapie, co uniemoŜliwia
mu kontynuację przyswajania kolejnych
treści danego przedmiotu i zasadniczo
utrudnia kształcenie w zakresie innych
przedmiotów.
Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia
specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się
w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.
Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
a) zadanie klasowe,
b) sprawdzian wiadomości,
c) kartkówka,
d) odpowiedzi ustne,
e) zadania praktyczne (testy sprawności fizycznej 2 razy w półroczu, sprawdziany
praktyczne z ostatnich lekcji w przypadku
wychowania fizycznego).
Zadania klasowe (czas trwania ustala nauczyciel) obejmujące dział programowy,
powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej - wpis ołówkiem do dziennika lekcyjnego. Przewiduje się co najwyŜej
2 zadania klasowe w tygodniu dla danej klasy. Sprawdzian obejmujący treści określone
w przedmiotowych systemach oceniania
jest zapowiadany przez nauczyciela danego
przedmiotu na lekcji poprzedniej. Przewiduje się
1 sprawdzian w ciągu dnia. Kartkówka nie jest
zapowiadana, zakres materiału ustala nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.
Zadania klasowe są obowiązkowe. Uczeń,
który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał zadania klasowego powinien
w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od
daty zadania klasowego zaliczyć wymagany
materiał pisemnie lub ustnie. Dotyczy to
równieŜ uczniów, którzy uzyskali ocenę niedostateczną z zadania klasowego. Ustala się,
Ŝe sprawdzone zadanie klasowe nauczyciel
przedstawia uczniom w terminie do 2 tygodni od daty zadania klasowego. Sprawdziany
i kartkówki nauczyciel oddaje uczniom w terminie nie - przekraczającym tygodnia. Uczeń
ma prawo do poprawy oceny z zadania klasowego, sprawdzianu na warunkach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.
W przypadku choroby lub w szczególnych
przypadkach losowych uczeń ma prawo
zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, przed
rozpoczęciem lekcji.
W przypadku zaobserwowania problemów
ucznia w nauce lub trudności wychowawczych - wychowawca klasy ma obowiązek informować niezwłocznie rodziców. Rodzice w
takich przypadkach powinni konsultować się
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13.

14.

15.

16.

z nauczycielami przedmiotów, z którymi
uczeń ma problemy. Wychowawca klasy
powinien zapoznać rodziców z terminami
konsultacji poszczególnych nauczycieli.
Przedmiotem oceny jest takŜe wysiłek ucznia
wkładany w wywiązywanie się z obowiązków
szkolnych, np. przygotowywanie do lekcji, przygotowywanie dodatkowych prac z własnej
inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela
prac domowych, aktywny udział na lekcjach.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego naleŜy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia ucznia w
tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na
czas określony w tej opinii.
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na
podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu
lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie moŜe
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia
w danym typie szkoły.
W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

§ 101. Klasyfikowanie śródroczne i roczne.
1. W roku szkolnym przeprowadza się raz klasyfikację śródroczną (po pierwszym tygodniu stycznia) oraz klasyfikację roczną.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć uczniów
z poszczególnych przedmiotów i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych oraz śródrocznej oceny zachowania.
3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Ocenę śródroczną (roczną) z zajęć edukacyjnych naleŜy wystawiać na podstawie co
najmniej trzech ocen cząstkowych. Na ogólną ocenę śródroczną (roczną) z zajęć edukacyjnych składają się (nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego):
a) co najmniej jedna ocena z zadań klasowych
(wpis do dziennika kolorem czerwonym),
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b) oceny ze sprawdzianu,
c) oceny z kartkówek,
d) co najmniej jedna ocena z odpowiedzi
ustnej,
e) ocena za prace domowe i zeszyt według
kryteriów ustalonych przez nauczyciela,
ocena za aktywność, zaangaŜowanie na
lekcjach.
Oceny śródroczne (roczne) ustala się w
stopniach według skali:
Stopień celujący - 6.
Stopień bardzo dobry - 5.
Stopień dobry - 4.
Stopień dostateczny - 3.
Stopień dopuszczający - 2.
Stopień niedostateczny - 1.
Nauczyciel ma obowiązek wystawić oceny
śródroczne (roczne) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała nieobecność nauczyciela) ocenę klasyfikacyjną ustala inny, upowaŜniony przez dyrektora szkoły nauczyciel.
Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną śródroczną (roczną).
Laureaci konkursów i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną,
Dla ucznia niesklasyfikowanego z praktyki
zawodowej z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, szkoła organizuje u pracodawców zajęcia umoŜliwiające odbycie praktyki
i realizację przewidzianego programu praktyk.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŜe
zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna moŜe
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
przedmiotów.
Uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w
wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
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ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
jest ostateczna z zastrzeŜeniem § 19 Rozporządzenia MEN. Ustalona przez nauczyciela,
albo ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych moŜe być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeŜeniem § 19 i § 21 Rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów.
14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone
w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno wychowawczych.
15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, jeŜeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyŜsze od oceny niedostatecznej (z zastrzeŜeniem § 93 i § 94).
16. Uczeń kończy szkołę jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyŜszej i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niŜszych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyŜsze od oceny
niedostatecznej (z zastrzeŜeniem § 91 i § 92).
§ 102. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z
powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
b) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w
formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, z którego egzamin ma
formę przede wszystkim praktyczny.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym
mowa w ust. 1, 2, 3 pkt. a przeprowadza na-
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uczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
Dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt b
egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja zgodnie z § 17 ust. 11, 12 Rozporządzenia MEN.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
a) Imiona i nazwiska nauczycieli lub skład
komisji,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz
uzyskane oceny.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 103. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
1. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyŜszenie przewidywanej oceny rocznej na zasadach określonych przez nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania. Uczeń ma
prawo ubiegać się o podwyŜszenie przewidywanej rocznej oceny niedostatecznej, jeŜeli spełnia następujące warunki:
a) na zajęciach szkolnych, z których wnioskuje o podwyŜszenie oceny wszystkie
godziny opuszczone ma usprawiedliwione,
b) zaistniały inne waŜne okoliczności uniemoŜliwiające uzyskanie oceny wyŜszej
niŜ przewidziana przez nauczyciela.
2. Uczeń ubiegający się o podwyŜszenie oceny
niedostatecznej przystępuje do sprawdzianu
zaliczeni owego (w formie pisemnej lub ustnej), z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niŜ na
7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
rady pedagogicznej. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się notatkę w dzienniku lekcyjnym (na stronie przeznaczonej do notatek
o uczniach).
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Dział IV
Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
§ 104. Informacje o postępach, trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu przekazywane są rodzicom w następujący sposób:
1. Na spotkaniach z wychowawcą klasy organizowanych przynajmniej dwa razy w semestrze zgodnie z terminarzem spotkań ustalonym corocznie przez radę pedagogiczną.
W razie nieobecności rodzica na spotkaniu
zobowiązany on jest do kontaktu z wychowawcą w terminie 3 dni od daty spotkania.
2. Podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielami, w czasie ogólnych spotkań
z rodzicami.
3. Poprzez wpisy do zeszytów lekcyjnych.
4. Listownie.
5. Telefonicznie.
6. Poprzez list gratulacyjny w przypadku nagradzania lub poprzez pisemne powiadomienie o naganie udzielonej uczniowi.
§ 105. Nauczyciele do 30 września kaŜdego
roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania.
2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Warunkach i trybie uzyskania wyŜszej oceny
niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych a wychowawcy o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania
wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 106. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania rodziców o czynionych przez ucznia

postępach (lub ich braku) w następujących formach:
1. Ustnie (rozmowa).
2. Za pośrednictwem karty ocen lub dzienniczka ucznia.
3. Poprzez pisemne recenzje prac.
4. Pisemnie.
5. Podczas konsultacji.
§ 107. Wyniki oceniania bieŜącego, śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane
rodzicom na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla
rodziców pisemną informację zawierającą wykaz
ocen z poszczególnych przedmiotów, uwagi
dotyczące zachowania, informację o frekwencji
oraz ewentualne uwagi nauczycieli.
§ 108. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni
nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacje
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawca klasy na dwa tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na zebraniu rodziców lub w formie
pisemnej. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej zobowiązany jest
powiadomić rodziców (prawnych opiekunów)
wychowawca w porozumieniu z nauczycielem
uczącym danego przedmiotu na miesiąc przed
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacje
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
przekazuje się na piśmie lub osobiście rodzicowi. Fakt przekazania informacji odnotowuje
się w dzienniku lekcyjnym.

Dział V
Egzamin poprawkowy
§ 109. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej, uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŜe zdawać egzamin poprawkowy.

§ 111. Uczeń ubiegający się o egzamin/egzaminy poprawkowe składa podanie do
dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 110. W wyjątkowych przypadkach Rada
Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.

§ 112. Przypadek kaŜdego ucznia rozpatrywany jest indywidualnie. Członkowie Rady
Pedagogicznej wyraŜają zgodę na zdawanie
drugiego egzaminu w drodze głosowania. Zgo-
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dę na egzamin otrzymuje uczeń, który w wyniku
głosowania otrzymał większość głosów członków rady pedagogicznej obecnych na posiedzeniu rady. Uczeń jest zobowiązany dowiedzieć się
w sekretariacie szkoły o decyzji Rady Pedagogicznej.
§ 113. Egzamin poprawkowy składa się
z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, z którego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 114. Termin egzaminu poprawkowego
wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
§ 115. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji.
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator.
3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
§ 116. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne moŜe być zwolniony z udziału
w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
W przypadku braku nauczyciela tego samego
przedmiotu do komisji moŜna, w porozumieniu
z dyrektorem, powołać nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.
§ 117. Część pisemna egzaminu nie moŜe
trwać dłuŜej niŜ 60 minut.
§ 118. W części ustnej uczeń losuje zestaw
trzech pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłuŜej niŜ
30 minut.
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§ 119. Pytania/zadania egzaminacyjne lub
zadania praktyczne proponuje egzaminujący,
a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień
trudności powinien być róŜny i odpowiadać kryteriom ocen w przedmiotowym systemie oceniania. Zestaw pytań/zadań egzaminujący przedstawia przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia najpóźniej na 1 dzień przed datą wyznaczonego egzaminu poprawkowego.
§ 120. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1. Skład komisji.
2. Termin egzaminu.
3. Pytania (zadania) egzaminacyjne.
4. Informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
5. Wynik egzaminu.
6. Uzyskaną ocenę.
§ 121. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 122. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później
niŜ do końca września. Uczeń ubiegający się
o zmianę terminu egzaminu poprawkowego
składa do dyrektora szkoły podanie uzasadniające usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie.
O przyczynie nieobecności uczeń zobowiązany
jest poinformować dyrektora szkoły najpóźniej
w dniu egzaminu.
§ 123. Nieusprawiedliwiona nieobecność
na egzaminie jest równoznaczna z nie zdaniem
egzaminu.
§ 124. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyŜszej i powtarza klasę.

Dział VI
Tryb odwoławczy
§ 125. Uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) moŜe zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora szkoły, jeśli uzna, Ŝe ocena roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny.

§ 126. ZastrzeŜenia, na piśmie, wraz z uzasadnieniem, mogą być zgłoszone do dyrektora
w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych a w przypadku egzaminu poprawkowego do 5 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu.
§ 127. Dyrektor rozpatruje złoŜone zastrzeŜenia w ciągu 3 dni i w przypadku stwierdzenia,
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Ŝe ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
powołuje komisję, która:
1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną
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ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Dział VII
Zasady postępowania w przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
§ 128. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.
§ 129. W skład komisji wchodzą:
1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania:
a) dyrektor (wicedyrektor) albo nauczyciel
jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
d) pedagog, jeŜeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeŜeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
§ 130. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne moŜe być zwolniony z udziału w pracy
w komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne. W przypadku braku nauczyciela
tego samego przedmiotu do komisji moŜna, w
porozumieniu z dyrektorem, powołać nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.
§ 131. Sprawdzian wiadomości i umiejętności składa się z części pisemnej oraz ustnej,
z wyjątkiem egzaminów z przedmiotów, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 132. Część pisemna sprawdzianu nie
moŜe trwać dłuŜej niŜ 60 minut.
§ 133. W części ustnej uczeń losuje zestaw
trzech pytań/zadań, a sprawdzian trwa nie dłuŜej
niŜ 30 minut.

§ 134. Pytania/zadania na sprawdzian lub
zadania praktyczne proponuje nauczyciel danego przedmiotu, a zatwierdza przewodniczący
komisji. Stopień trudności powinien być róŜny i
odpowiadać kryteriom ocen z danego przedmiotu. Zestaw pytań/zadań nauczyciel przedstawia
przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia najpóźniej na 1 dzień przed datą wyznaczonego
sprawdzianu.
§ 135. Z prac komisji sporządza się protokół.
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych protokół zawiera:
1. Skład komisji.
2. Termin sprawdzianu.
3. Zadania sprawdzające.
4. Wynik oraz ustaloną ocenę.
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania protokół zawiera:
1. Skład komisji.
2. Termin posiedzenia komisji.
3. Wynik głosowania.
4. Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
§ 136. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
§ 137. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moŜe być niŜsza od ustalonej wcześniej oceny.
§ 138. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej,
która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
§ 139. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
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§ 140. Uczeń ubiegający się o zmianę terminu sprawdzianu składa do dyrektora szkoły
podanie uzasadniające usprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie.
§ 141. O przyczynie nieobecności uczeń
zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły najpóźniej w dniu sprawdzianu.
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§ 142. Nieusprawiedliwiona nieobecność
na sprawdzianie jest równoznaczna z nie zdaniem egzaminu.
§ 143. Przepisy (§ 128) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział VIII
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów
§ 144. Na początku roku szkolnego, przeprowadza się ankietę, która ma na celu rozeznanie zainteresowań uczniów, czego konsekwencją
będzie utworzenie właściwych kół zainteresowań.
§ 145. Niektóre zajęcia dodatkowe np.: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze mogą

być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
§ 146. Finansowanie niektórych zajęć dodatkowych moŜe pochodzić ze środków pochodzących z funduszy Rady Rodziców.

Rozdział IX
Formy pomocy uczniom
§ 147. Liceum Ogólnokształcące słuŜy
uczniom w róŜnych trudnych sytuacjach rozwojowych i Ŝyciowych, a takŜe pomocą materialną.
§ 148. Formy pomocy związane z problemami rozwojowymi młodzieŜy w sposób szczegółowy omówione zostały w programie wychowawczym i programie profilaktyki.
§ 149. Pomoc w trudnych sytuacjach Ŝyciowych polega na:
1. Sprawowaniu szczególnej opieki nad uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji losowej przez wychowawców, nauczycieli i Samorząd Uczniowski.

2. Udostępnieniu uczniom informacji o specjalistycznej pomocy, współpracy z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.
3. Udzielaniu pomocy materialnej.
§ 150. Program pomocy materialnej obejmuje uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i odbywa się w formie:
1. Zwolnienia z opłat składek ubezpieczeniowych.
2. Zwolnienia z opłat za bilet wstępu na imprezy organizowane przez szkołę; między innymi wyjścia do kina, teatru.
3. Finansowanie uczniom najuboŜszym wycieczek organizowanych przez klasę lub szkołę.
4. Finansowanie ze środków Spółdzielni Uczniowskiej bułek dla uczniów.
5. Rozdzielania stypendiów i zapomóg losowych ze środków otrzymanych z zewnątrz.

Rozdział X
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami
§ 151. Rodzice mają prawnie zagwarantowaną moŜliwość uczestniczenia w Ŝyciu Liceum
Ogólnokształcącego, są partnerami szkoły współodpowiedzialnymi za proces wychowania i przygotowania młodzieŜy do przyszłego, samodzielnego Ŝycia.
§ 152. Obowiązkiem Liceum Ogólnokształcącego jest:
1. Przeprowadzanie zajęć warsztatowych dla
rodziców, na których będą mieli moŜliwość
pozyskiwania wiedzy o swoich prawach

i moŜliwościach wpływu na szkolną edukację
dzieci oraz uczenia się nowych ról w relacjach ze szkołą.
2. Pozyskiwanie opinii rodziców na temat projektów szkolnego programu wychowawczego, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
3. Pozyskiwanie informacji o oczekiwaniach
rodziców wobec szkoły.
§ 153. Liceum Ogólnokształcące organizuje w ramach realizacji programu profilaktyki
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szkolenia i warsztaty dla rodziców dotyczące
profilaktyki zagroŜeń niedostosowaniem społecznym i innych problemów młodzieŜy.
§ 154. Przewiduje się następujące formy
współdziałania rodziców z nauczycielami:
1. BieŜące kontakty.
2. Udział w spotkaniach okresowych.
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
po uzgodnieniu z Dyrektorem.
4. Inne formy wprowadzane według potrzeb.
§ 155. Stałe spotkania z rodzicami wszystkich uczniów danej klasy w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się nie rzadziej niŜ raz na kwartał.
§ 156. Rodzice mają prawo do:
1. Znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie.
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2. Znajomości dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego.
3. Rzetelnej informacji i porad w sprawach
wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
4. WyraŜania i przekazywania Dyrekcji oraz organowi prowadzącemu uwag na temat pracy
Liceum Ogólnokształcącego.
§ 157. Rodzice mają obowiązek:
1. Zapewnić dzieciom właściwe warunki nauki.
2. Mobilizować swoje dzieci do systematycznej
i rzetelnej nauki.
3. Uczestniczyć w stałych formach kontaktu
z Liceum Ogólnokształcącym i w miarę moŜliwości w Ŝyciu szkoły.
4. Informować Liceum Ogólnokształcące o szczególnych okolicznościach wpływających niekorzystnie na rozwój ucznia.

Rozdział XI
Zasady rekrutacji uczniów
§ 158. W celu przeprowadzenia rekrutacji
do klas pierwszych dyrektor powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną spośród
członków Rady Pedagogicznej.
§ 159. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej naleŜy:
1. Opracowanie szczegółowych zasad rekrutacji
w oparciu o ogólne zasady rekrutacji zawarte
w statucie szkoły.
2. Przekazywanie informacji o zasadach rekrutacji do gimnazjów na sześć miesięcy przed
rozpoczęciem przyjęć do klas pierwszych.
3. Dokonywanie rekrutacji do klas pierwszych.
§ 160. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą
ubiegać się absolwenci gimnazjum.
§ 161. W procesie rekrutacji uwzględnia
się następujące kryteria:
1. Liczbę punktów moŜliwych do uzyskania za
oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia. Punktuje się przedmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, decyzji Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty oraz przedmiot wybrany
przez Radę Pedagogiczną.
2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wskazane
przez Kuratora Oświaty.
3. Liczbę punktów moŜliwych do uzyskania za
wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu.
§ 162. Rekrutacja obejmuje nabór do
wszystkich oddziałów klas pierwszych.
§ 163. Kandydat ubiegający się o przyjęcie
do szkoły moŜe uzyskać maksymalnie 200 punktów obliczanych zgodnie z decyzją Kuratora.
§ 164. O przyjęciu do szkoły będzie decydować liczba uzyskanych punktów i limit miejsc
w klasach.
§ 165. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do wybranej klasy, komisja rekrutacyjna moŜe zaproponować naukę w innej klasie
lub szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół.
§ 166. Wymagane są następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
b) świadectwo ukończenia gimnazjum,
c) podanie o przyjęcie do wybranej szkoły formularz podania znajduje się w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły,
d) dwie fotografie.
§ 167. Listy uczniów przyjętych są wywieszane do wiadomości w gablotach ogłoszeń
szkoły w terminach wyznaczonych przez Kuratora
Oświaty.
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Rozdział XII
Prawa i obowiązki ucznia
Dział I
Prawa ucznia
§ 168. Uczeń ma prawo do:
1. Zapoznania się z treścią podstawy programowej, celami i stawianymi wymaganiami.
2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
3. Godnego traktowania i ochrony przed poniŜającymi karami.
4. Jawnego wyraŜania własnych opinii dotyczących Ŝycia szkoły, nie uwłaczających niczyjej godności osobistej.
5. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w
szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
6. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź
doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. śyczliwego, podmiotowego traktowania w
procesie dydaktyczno-wychowawczym.
8. Swobody wyraŜania myśli i przekonań, w
szczególności dotyczących Ŝycia szkoły, a
takŜe światopoglądowych i religijnych - jeśli
nie narusza tym dobra innych osób.
9. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów.
10. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny
oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
11. Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku
trudności w nauce w ramach jego czasu pracy w szkole.
12. Korzystania z poradnictwa psychologicznopedagogicznego i zawodowego.
13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru,
biblioteki pod opieką nauczyciela lub innej
osoby dorosłej za zgodą dyrektora szkoły.
14. Wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność
samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.
15. Przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich moŜliwości szkoły, wyraŜa-

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

nia opinii i wątpliwości dotyczących treści
nauczania oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień.
Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.
Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi moŜliwościami i umiejętnościami.
Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.
Korzystania podczas przerw międzylekcyjnych z telefonu komórkowego tylko w celu
komunikowania się w formie połączeń telefonicznych i sms.
Informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Powiadamiania o przyznanych nagrodach
i karach.
Odwołania od kar zamieszczonych w statucie.

§ 169. W przypadku nieprzestrzegania praw
wymienionych powyŜej, uczniowie lub ich rodzice mają prawo złoŜyć skargę do dyrektora szkoły
określając, które z praw i przez kogo zostało naruszone. Dyrektor szkoły w trybie administracyjnym ma obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień, a w stosunku do winnych wyciągnąć konsekwencje słuŜbowe.
§ 170. Jeśli reakcja dyrektora na złoŜoną
skargę nie usatysfakcjonuje ucznia lub jego rodziców, mają oni prawo złoŜyć skargę do organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub do
Rzecznika Praw Ucznia.
§ 171. Uczeń ma prawo w szczególnych
przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu
na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego
w domu.

Dział II
Obowiązki ucznia
§ 172. Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się w kaŜdej sytuacji w sposób
godny młodego Polaka.

2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.
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3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej
społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły,
współtworzenie jej autorytetu.
4. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole
i poza nią.
5. Dbania o piękno mowy ojczystej.
6. Okazywania szacunku nauczycielom, innym
pracownikom szkoły.
7. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego, przestrzegania zasad
współŜycia społecznego, a szczególnie:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali

8.

9.
10.
11.
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papierosów, nie pije alkoholu, nie uŜywa
narkotyków i innych środków odurzających,
f) troszczenia się o mienie szkoły i dbania
o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
g) noszenia skromnego, schludnego stroju,
h) usprawiedliwiania nieobecności w terminie tygodniowym od przyjścia do
szkoły.
Przestrzegania zakazu dotyczącego opuszczania terenu obiektu szkolnego w czasie
przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia
dydaktyczne i podczas przerw miedzy tymi
zajęciami.
Korzystania z szatni i noszenia obuwia
zmiennego.
Posiadania dzienniczka ucznia, jako podstawowego dokumentu umoŜliwiającego kontakt rodzica ze szkołą.
Przestrzegania zakazu uŜywania telefonu
komórkowego podczas zajęć dydaktycznowychowawczych.

Rozdział XIII
Nagrody i kary
§ 173. Uczeń moŜe być nagrodzony za:
1. Rzetelną naukę, pracę na rzecz szkoły i środowiska.
2. Wzorową postawę.
3. Wybitne osiągnięcia.
4. Dzielność i odwagę
§ 174. Nagrody przyznawane są na wniosek nauczycieli, wychowawców klas i samorządu
szkolnego przy akceptacji rady pedagogicznej.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 175. Nagrodą moŜe być:
Pochwała wychowawcy wobec klasy.
Pochwała dyrektora szkoły na apelu.
List pochwalny do rodziców.
Dyplom wzorowego ucznia.
Nagroda rzeczowa.

§ 176. Znaczące osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych (co
najmniej wojewódzkie) odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
§ 177. Ustala się następujące formy karania uczniów:
1. Rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy
z uczniem.
2. Upomnienie nauczyciela, wychowawcy wobec klasy z wpisem do dziennika.
3. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły
wobec społeczności szkolnej z wpisem do
dziennika.

4. Kary stosowane w przypadku nie wywiązywania się ucznia z obowiązku obecności na
zajęciach:
a) jeŜeli uczeń opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia lekcyjne (20 godzin lekcyjnych), wychowawca klasy udziela mu
nagany,
b) jeŜeli uczeń pomimo udzielonej nagany
przez wychowawcę nadal opuszcza i nie
usprawiedliwia swoich nieobecności wychowawca klasy wnioskuje do dyrektora
szkoły o udzielenie mu nagany na forum
szkoły.
5. JeŜeli uczeń uŜywa wulgarnego słownictwa
wówczas nauczyciel, który jest świadkiem
tego wydarzenia udziela uczniowi upomnienia i powiadamia o tym wychowawcę.
W przypadku powtórzenia się sytuacji wychowawca udziela uczniowi upomnienia
wobec klasy. Kolejny przypadek uŜycia wulgarnego słownictwa - wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku i na najbliŜszym
spotkaniu powiadamia rodziców.
6. W przypadku palenia przez ucznia tytoniu na
terenie szkoły nauczyciel, który jest świadkiem tego wydarzenia udziela uczniowi
upomnienia i powiadamia o tym wychowawcę. W przypadku powtórzenia się sytuacji wychowawca odnotowuje ten fakt w
dzienniku i na najbliŜszym spotkaniu powiadamia rodziców. W przypadku notorycznego
łamania zakazu palenia papierosów na tere-
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nie szkoły dyrektor szkoły wdraŜa w Ŝycie
przepisy dotyczące zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych.
7. Za korzystanie z telefonu komórkowego
podczas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub za niewłaściwe korzystanie
podczas przerw, nauczyciel ma prawo przekazać telefon ucznia do depozytu (do dyrekcji). Telefon zostanie przekazany do rąk własnych rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Za nieprzestrzeganie zmiany obuwia zostanie wpisana uwaga do dziennika.
9. W sytuacji, kiedy uczeń nie dba o mienie
szkoły jest karany w zaleŜności od rozmiaru
szkodliwości czynu:
a) w przypadku mniejszej szkodliwości np.
pisanie po ławce, ścianach wychowawca
udziela uczniowi upomnienia. Uczeń zobowiązany jest naprawić wyrządzoną
szkodę na koszt własny (rodziców),
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b) w przypadku większej szkodliwości np.
łamanie krzeseł, niszczenie pomocy naukowych uczeń karany jest naganą dyrektora wobec społeczności szkolnej.
Winny zobowiązany jest naprawić szkodę.
§ 178. Przed wymierzeniem kary uczeń ma
prawo do złoŜenia wyjaśnień.
§ 119. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela
do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty
wymierzenia kary.
§ 180. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Prawo do odwołania przysługuje równieŜ rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia.

Rozdział XIV
Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów
§ 181. Skreślenie z listy uczniów powinno
być stosowane wyjątkowo, w szczególnych
przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich moŜliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia,
w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 182. Skreślenie ucznia z listy uczniów
następuje w formie decyzji administracyjnej na
podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Przy
podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.
§ 183. W sytuacjach wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów dyrektor szkoły
wdraŜa następujący tok postępowania:
1. Sporządzić notatkę słuŜbową o zaistniałym
incydencie, załączając ewentualnie protokół
zeznań świadków.
2. Sprawdzić, czy dane wykroczenie zostało
uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, który upowaŜnia do podjęcia decyzji
o skreśleniu.
3. Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym
opinie i wyjaśnienia stron (w tym rodziców
ucznia).
4. Zwołać posiedzenie rady pedagogicznej.
5. Poinformować ucznia o jego prawie do
wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają
obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko
uchybienia w postępowaniu ucznia ale takŜe
jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące.

6. Przedyskutować na posiedzeniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie moŜliwości wychowawczego oddziaływania szkoły
na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany
mniejszymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze
oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Sporządzić protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjecie uchwały.
8. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy
(zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej).
9. Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej
opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie.
10. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego.
11. Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeśli uczeń nie jest pełnoletni).
12. Poinformować ucznia lub jego rodziców
o prawie do wglądu w dokumentację sprawy
oraz wniesienia odwołania od decyzji dyrektora w ciągu 14 dni.
13. Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu
przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeŜeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
14. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instytucję odwoławczą.
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§ 184. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy
uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony) jak i prawne (powołanie na zapis w statucie).
§ 185. Rada pedagogiczna moŜe podjąć
uchwałę upowaŜniającą dyrektora do skreślenia
ucznia z listy uczniów w przypadkach wyjątkowo
raŜących, mających demoralizujący wpływ na
innych uczniów zachowań, w tym za:
1. Skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem
sądu.
2. Nieusprawiedliwione nieuczęszczaniem ucznia
do szkoły w tym takŜe z powodu pobytu
w areszcie śledczym decyzją sądu.
3. Naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem
innych uczniów, nauczycieli, pracowników
obsługi oraz innych osób przebywających na
terenie szkoły.
4. Zabór lub zniszczenie mienia szkoły lub osób
wymienionych w pkt 3.
5. Wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie
fizyczne i psychiczne osób wymienionych
w pkt 3.
6. Przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków
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oraz posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków.
7. Świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie.
8. Prostytuowanie się lub czerpanie korzyści
z prostytucji.
§ 186. Od decyzji przysługuje odwołanie
do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni za pośrednictwem dyrektora szkoły.
§ 187. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu.
§ 188. Wniesienie odwołania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 189. Przepisów § 181 i § 182 nie stosuje
się w przypadkach, gdy:
1. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 190. W szkole nie mogą być stosowane
kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

Rozdział XV
Bezpieczeństwo uczniów
§ 191. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzaleŜnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami
patologii społecznej wprowadza się:
1. Zakaz przebywania na terenie szkoły osób
obcych, nie będących najbliŜszą rodziną uczniów.
2. Zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole
poza teren posesji szkoły.
3. Zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposaŜeniem szkolnym,
a mogących zagraŜać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane
i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.

5. DyŜury nauczycieli (zasady określa regulamin dyŜurów zatwierdzony przez Dyrektora
Szkoły).
§ 192. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą,
demoralizacją i uzaleŜnieniami. NaleŜy niezwłoczne informować Dyrektora o przebywaniu
na terenie posesji szkoły osób podejrzanych
o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy
i wymuszanie pieniędzy.

Rozdział XVI
Strój uczniowski
§ 193. Obowiązują następujące zasady
stroju szkolnego i wyglądu ucznia:
1. Ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny,
a) strój codzienny: dowolny ale nie ekstrawagancki,
b) strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego - ustalony
z nauczycielem,
c) strój galowy: białe bluzki - koszule, granatowe czarne spodnie i spódnice,

d) strój galowy obowiązuje na wszystkich
uroczystościach szkolnych,
1. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne,
nie powinno ono przeszkadzać podczas
pracy (opadać na oczy).
§ 194. Dziewczęta i chłopców wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego obowiązuje
strój galowy, który w szczegółach ustalony jest
co roku z zainteresowanymi uczniami.
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§ 195. Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych.
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§ 196. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe.

Rozdział XVII
Postanowienia końcowe
§ 197. Szkoła uŜywa pieczęci urzędowych
zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 201. Na terenie szkoły mogą działać organizacje związkowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 198. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 202. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników.

§ 199. Zasady prowadzenia przez szkołę
gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.

§ 203. Wszelkie zmiany w Statucie mogą
być dokonywane na mocy uchwały Rady Pedagogicznej podjętej bezwzględną większością
głosów.

§ 200. Szkoła posiada własny ceremoniał
szkolny.

2134
UCHWAŁA Nr XIX/134/2009
RADY POWIATU W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 8 kwietnia 2009r.
w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego w Skalbmierzu oraz nadania mu statutu
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art.. 5, ust. 2, pkt. 1, art. 58, ust. 1 i ust. 6,
art. 5c ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „b” ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2009r. zakłada się
Liceum Ogólnokształcące, z siedzibą w Skalbmierzu.
§ 2. Szkoła działa na podbudowie programowej gimnazjum i kształci w systemie dziennym, w cyklu 3-letnim.

§ 3. Liceum Ogólnokształcącemu nadaje
się jednocześnie statut, będący załącznikiem do
niniejszej Uchwały.
§ 4. Liceum Ogólnokształcące w Skalbmierzu włącza się w strukturę organizacyjną Zespołu
Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: M. Fucia
Załącznik do uchwały Nr XIX/134/2009
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2009r.

Statut
Liceum Ogólnokształcącego w Skalbmierzu
Statut
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1.1. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych
w Skalbmierzu

2. Siedziba Zespołu: 28-530 Skalbmierz,
ul. Kanonijska 7.
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§ 2.1. Ustalono nazwę szkoły wchodzącej
w skład Zespołu:
Zespół Szkół Zawodowych
Liceum Ogólnokształcące
ul. Kanonijska 7
28-530 Skalbmierz
2. Na pieczęciach moŜe być uŜywany
skróty:
Liceum Ogólnokształcące w Skalbmierzu.
§ 3.1. Organem prowadzącym dla Zespołu
jest organ prowadzący w Kazimierzy Wielkiej,
a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Kielcach. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością w za-
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kresie spraw finansowych i administracyjnych.
Obsługa gospodarcza i finansowa Zespołu prowadzona jest przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są
jednostkami budŜetowymi. Zasady gospodarki
finansowej określają odrębne przepisy.
§ 4. Liceum Ogólnokształcące prowadzi
naukę o profilu ogólnym z moŜliwością tworzenia grup realizujących przedmioty w zakresie
rozszerzonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podbudowie programowej gimnazjum. Czas trwania nauki wynosi trzy lata.

Rozdział II - Cele i zadania
§ 5.1. Liceum Ogólnokształcące realizuje
cele i zadania określone w ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym:
1) umoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia liceum,
2) umoŜliwia absolwentom dokonanie wyboru
dalszego kierunku kształcenia,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie stosownie do warunków, wieku
uczniów i potrzeb szkoły,
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio
do ich potrzeb i moŜliwości.
5) wspiera rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Wymienione zadania realizuje się poprzez:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
2) wprowadzenie przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz zajęć dodatkowych,
3) pracę indywidualną z uczniem uzdolnionym
w celu rozwijania jego uzdolnień oraz przygotowania do konkursów i olimpiad,
4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
5) organizowanie w miarę potrzeb nauczania
indywidualnego,
6) umoŜliwianie rozwijania zainteresowań uczniów i realizowanie innowacji pedagogicznych oraz indywidualnego toku i programu
nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
7) organizowanie nauki religii,
8) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, zgodnie zobowiązującymi przepisami, zarówno na terenie szkoły jak

równieŜ poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom zarówno w
zakresie doradztwa zawodowego, jak i problemów wychowawczych czy rodzinnych.
9) w szkole prowadzi się corocznie zajęcia
związane z rozpoznawaniem predyspozycji
zawodowych uczniów oraz pomaga uczniom
podejmować decyzje o dalszym kształceniu
i karierze zawodowej.
§ 6.1. Liceum realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb środowiska lokalnego z uwzględnieniem
prze-pisów BHP. Programy te uchwalają: Rada
Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę
Rodziców.
2. Liceum w szczególności:
1) Zapewnia opiekę uczniom przebywającym w
szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) Zapewnia zapoznanie uczniów z regulaminami korzystania z pracowni przedmiotowych oraz sali sportowej na początku kaŜdego roku szkolnego,
3) Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi
przepisami,
4) Organizuje dyŜury porządkowe w szkole w
celu zapobieŜenia sytuacjom zagraŜającym
bezpieczeństwu uczniów; dyŜury pełnione są
według harmonogramu dyŜurów nauczycieli.
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3. Dla uczniów rozpoczynających naukę w
liceum, pierwsze dwa tygodnie traktowane są
jako okres adaptacyjny, mający na celu zapoznanie ze szkołą, wdroŜenie w nowy system
uczenia się i nauczania.
§ 7.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Dyrektor Zespołu powierza kaŜdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności
pracy wychowawczej, wskazane jest, aby wy-
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chowawca opiekował się danym oddziałem
w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela
wychowawcy powinny być dostosowane do
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5. Rodzice bądź uczniowie mogą wystąpić
do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem
o zmianę wychowawcy klasy. W ciągu miesiąca
od daty wpłynięcia wniosku jego zasadność powinna być rozpatrzona przez dyrektora Zespołu.
Dyrektor po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej, uczniów oraz wyjaśnień wychowawcy, podejmuje decyzję, co do zmiany wychowawcy.

Rozdział III - Organy Liceum Ogólnokształcącego
§ 8. Organami Liceum Ogólnokształcącego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego,
3) Rada Rodziców Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski Zespołu.
§ 9. Dyrektor Zespołu
1. Liceum Ogólnokształcącym kieruje Dyrektor
Zespołu Szkół, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełoŜonym słuŜbowym
wszystkich pracowników Zespołu.
2. Obowiązki dyrektora Zespołu określone są
w Statucie Zespołu Szkół Zawodwych.
§ 10. Rada Pedagogiczna.
1. W Liceum Ogólnokształcącym działa Rada
Pedagogiczna Liceum, która jest kolegialnym
organem szkoły wchodzącej w skład Zespołu
w zakresie realizacji ich statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Liceum.

3. Kompetencje Rady pedagogicznej Liceum
Ogólnokształcącego są identyczne z kompetencjami Rady Pedagogicznej Zespołu i znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych.
§ 11. Rada Rodziców.
1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców uczniów.
2. Zasady funkcjonowania oraz zadania Rady
Rodziców określone są w Regulaminie Rady
Rodziców Zespołu.
3. Skład Rady Rodziców określony jest w Statucie Zespołu.
§ 12. Samorząd Uczniowski
1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą przedstawiciele uczniów
szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania samorządu
uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
4. Uprawnienia samorządu określone są w Statucie Zespołu.

Rozdział IV - Organizacja Liceum Ogólnokształcącego.
§ 13.1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Szkoła organizuje i przeprowadza egzamin maturalny.

4. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego ustala dyrektor CKE.
4. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego odpowiada przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.
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5. Procedura przeprowadzania egzaminu
jest określona rozporządzeniem MEN oraz instrukcją CKE.
6. Egzamin maturalny składa się z części
ustnej ocenianej w szkole obejmującej: j. polski,
j. nowoŜytny na wybranym poziomie, oraz
z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów OKE obejmującej: j. polski i j. nowoŜytny na
wybranym poziomie, jeden przedmiot obowiązkowy na wybranym poziomie oraz 1 do 3
przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
7. Zakres przedmiotów obowiązkowych,
wybranych i dodatkowych określa rozporządzenie MEN. Od roku 2010 przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym będzie matematyka.

Poz. 2134

10. Przedmioty dodatkowe nie mają wpływu
na zdanie egzaminu maturalnego.
§ 14.1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum Ogólnokształcące jest oddział złoŜony z uczniów.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna
przekraczać 40 uczniów.
§ 15.1. Liceum Ogólnokształcące moŜe
przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyŜszych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy Dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyŜszą.

Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy Liceum Ogólnokształcącego.
§ 16.1. W Liceum Ogólnokształcącym zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

§ 18.1. Nauczyciel danego przedmiotu lub
nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych
tworzą zespoły przedmiotowe.

2. Zasady zatrudniania wyŜej wymienionych regulują odrębne przepisy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje
powołany przez dyrektora Zespołu przewodniczący zespołu przedmiotowego.

§ 17.1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy,
a takŜe za bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Prawa i obowiązki nauczycieli i innych
pracowników określone są w Statucie Zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego
znajdują się w Statucie Zespołu.
§ 19.1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel
wychowawca.
2. Zadania wychowawcy określone są w Statucie Zespołu.

Rozdział VI - Uczniowie liceum
§ 20.1. Zasady przyjmowania uczniów do
Liceum Ogólnokształcącego:
1) o przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą
ubiegać się absolwenci gimnazjum,
2) nabór do klasy I odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji na dany rok szkolny.

3) wynik egzaminu gimnazjalnego,
4) dwie fotografie.
3. Terminarz i warunki rekrutacji są zgodne z postanowieniem Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty.

2. Wymaganymi dokumentami przyjęcia
do liceum są:
1) podanie ucznia,
2) świadectwo ukończenia gimnazjum,

4. Wymagania rekrutacyjne oraz przedmioty na poziomie rozszerzonym zawarte są
w regulaminie rekrutacji ogłaszanym kaŜdego
roku przez dyrektora Zespołu.

Rozdział VII - Prawa i obowiązki ucznia
§ 21. Zakres praw i obowiązków uczniów jak równieŜ sposób nagradzania i karania zawarty jest w
Statucie Zespołu Szkół Zawodowych.
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Rozdział VIII - Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 22.1. Ocenianie bieŜące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
zasady oceniania zachowania znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych.

2. W przypadku gdy uczeń innej szkoły
średniej przenosi się do liceum, a istnieją róŜnice programowe w cyklu kształcenia obydwu
szkół uczeń ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie z pomocą nauczyciela braki programowe oraz zdać egzamin klasyfikacyjny

Rozdział IX - Postanowienia końcowe
§ 23.1. Liceum Ogólnokształcące prowadzi
i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Jedynym, upowaŜnionym organem do
opracowania nowelizacji statutu jest Rada Peda-

gogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim.
3. Uchwalanie tekstu jednolitego moŜe nastąpić po trzech nowelizacjach tekstu podstawowego statutu.
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