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Statut Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 13 

 

 

Rozdział I. Przepisy ogólne. 

 
§ 1 

 

 
Nazwa i typ szkoły oraz jej zadania 
 
 
1. Liceum Ogólnokształcące nr 13 zwane dalej Liceum jest niepubliczną szkołą  
ponadpodstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym, zwane  dalej „liceum”. 
 
2.W Szkole prowadzone są: 
  
1) do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr 
13 w Warszawie, ul. Conrada 7.  Kształcenia na podbudowie gimnazjum pozwala 
osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia to uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego. 
 
2.) Kształcenie w czteroletnim liceum na podbudowie szkoły podstawowej pozwala 
osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia to uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego. 
 
Liceum  realizuje podstawę programową przedmiotów obowiązkowych zatwierdzoną 
przez MEN oraz stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez 
MEN spełniając wymagania niezbędne dla posiadania uprawnień szkoły publicznej. 
Szczegółowe zasady oceniania określa szkolny system  oceniania. 
 
Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Szkoła ma siedzibę przy ul. Conrada 7, 01-929 Warszawa. 

Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz.U.  

z 2008r., poz. 1457 ze zmianami), ustawy Prawo Oświatowe ( tj Dz. U. Z 2018r. Poz 

996 ze zm), aktów wykonawczych do ustawy oraz wewnętrznych aktów prawnych 

szkoły. 

          
§ 2 

 

Cele i zadania Szkoły 
 
 



Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo 
oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w zakresie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz cele i zadania wynikające 
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania 
jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, 
społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do 
dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. 
 
 
Celem Szkoły jest: 
 

1) kształcenie i wychowanie młodzieży przygotowujące ją do dalszej nauki i życia 
we współczesnym świecie; 

2) kierowanie samodzielną nauką uczniów ułatwiające im osiągnięcie jak 
najlepszych wyników w nauce; 

3) umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie; 

4) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego, duchowego i fizycznego poprzez: 

 a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych, 
b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i   
wypoczynku, 

 c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole, 
 d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy, 

e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, 
prezentowani własnych poglądów, 

  f) rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny, 
 g) uzyskanie świadectwa dojrzałości, 

h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego, Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 13 
i) poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną 
i psychiczną, 

 j) rozwijanie zainteresowań uczniów; 
 
         5) urzeczywistnianie następujących wartości uniwersalnych: 
  
 a) prawa do życia, wolności i pokoju, 

b) braterstwa ludzi, w tym podmiotowości człowieka, godności osobistej i 
szacunku dla osoby  ludzkiej, wzajemnej pomocy i życzliwości, 

 c) patriotyzmu, 
d) swobody myśli, sumienia, wyznania, tolerancji światopoglądowej, 
poszanowania  odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych 
obyczajów społeczno - moralnych), 

 e) poszanowania własności jednostki i dobra wspólnego, 
 f) prawa do edukacji i kultury, 
 g) prawa do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 
  
 
Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 
  
1) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 
 



a) indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia 
potrzebującego takiej opieki, 
b) udzielanie uczniom pomocy, tworzenie kół zainteresowań, 
c) prace indywidualne z uczniem zdolnym, w tym umożliwianie mu realizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki, organizowanie zajęć w zakresie pomocy w 
nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów; 
d)organizowanie zajęć w zakresie pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, 
konkursów. 
 
2) w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami: 
  
a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych 
możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia i możliwości ich zaspokajania, 
b) organizowanie zajęć integracyjnych, 
c) zapewnianie okresu ochronnego uczniom klas pierwszych w pierwszym i drugim 
tygodniu nauki, 
d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
e) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i 
dziecku, 
f) współpracę z organami policji i straży miejskiej, 
g) zapewnianie możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego; 
 
3) w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza 
terenem Szkoły organizowanych przez Szkołę: 
 
a) wyznaczanie przez dyrektora szkoły kierownika grupy - nauczyciela, który ponosi 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie, 
b) współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela-organizatora mogą 
włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz 
pokrywają w pełni koszty z tym związane, 
c) zapoznanie uczniów i ich rodziców z programem i regulaminem wycieczek oraz 
przepisami bezpieczeństwa, 
d) zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju 
wycieczki, niepełnosprawności uczniów i ich wieku, 
e) umożliwienie ubezpieczania uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków; 
 
4) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu 
dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 
innymi przejawami patologii społecznej: 
 
a) współpracę z organem prowadzącym Szkołę w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w 
Szkole. 
b) pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem, 
c) zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z 
odrębnymi przepisami, 
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą, 



f) szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
i przepisów przeciwpożarowych, 
g) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji, 
h) dostępu do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić 
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 
i) umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku regulaminów pracowni 
oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie 
edukacyjnym, 
j) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z 
nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie, 
k) przestrzeganie praw ucznia, 
l) rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów i mediacji, 
m) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia, 
oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali, 
n) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu 
wolnego, 
o) wprowadzenie na zajęciach tematów dotyczących uzależnień, narkotyków, 
dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk 
dotykających współczesny świat, w zależności od bieżących potrzeb; 
 
5) w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom: 
  
a) zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem, 
b) zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo- 
wychowawczych; 
 
6) w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży: 
 
a) organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej, 
b) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, 
c) zapoznawanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i 
instytucjami, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego, 
d) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa w życiu społecznym; 
 
7) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych 
do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego: 
 
a) realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru 
pedagogicznego, 
b) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu 
podnoszenia jakości pracy szkoły, 
c) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej, 
d) współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i 
działania w społeczności lokalnej, 
e) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły, 
 
8) w zakresie organizowania wolontariatu w szkole: 
 
a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie, 



b) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 
c) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, 
d) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 
e) kształtowanie postaw prospołecznych, 
f) kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 
g) podejmowanie w szkole działań w zakresie pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcia 
uczniów niepełnosprawnych, sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych, 
h) podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z różnymi instytucjami 
działającymi na rzecz innych osób, 
 
9) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:   
a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
b) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia, 
c) udział w akcjach o charakterze ekologicznym, 
d) promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci; 
 
10) w zakresie doradztwa zawodowego: 
 
a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, 
b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, 
c) prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności i 
predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery 
zawodowej; 
Wszystkie działania,, realizowane są przy współpracy z rodzicami, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie 
i pomoc merytoryczną   
Cele, osiągane są poprzez: 
1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w 
świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 
2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami 
współżycia społecznego; 
3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 
świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w 
życiu rodzinnym i społecznym; 
4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności 
niesienia pomocy słabszym. 
 
W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami, jest ważny i 
wobec każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie 
nauczycielskich możliwości, ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, 
emocjonalny i fizyczny oraz ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją. 
 
Szkoła organizuje naukę religii i etyki na warunkach i w sposób określony w odrębnych 
przepisach. 
 
 
1. Liceum po uzyskaniu uprawnień szkoły publicznej spełnia funkcję kształcącą, 
    wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą  tworząc warunki intelektualnego, 
    emocjonalnego i moralno - społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. 
2. Zgodnie z tradycją narodu i państwa polskiego, Liceum opiera się na zasadach 
tolerancji, 



    umożliwiając uczniom naukę w zakresie religii i etyki według ich wyboru. 
3. Liceum działa według ogólnie obowiązujących praw Rzeczypospolitej Polskiej,      
Statutu 
    Liceum oraz regulaminów uchwalonych przez organy Liceum. 
4. Liceum uwzględnia w swoim działaniu Powszechną Deklarację Praw Człowieka, 
    Międzynarodowy Pakt Praw  Obywatelskich oraz Konwencję o Prawach Dziecka. 
5. Nauka w Liceum jest płatna. Wysokość opłat określa osoba prowadząca szkołę. 
6. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat są określane w odnawialnej umowie o usługę 
    oświatową zawieraną między rodzicami ucznia a osobą prowadzącą. 
 
        

Rozdział II. Organy Liceum i zakres ich zadań/kompetencji. 
                                                        
§ 1 

 
 
Osoba prowadząca Liceum 
1. Organem prowadzącym i właścicielem Liceum jest pan Bartosz Przygoda z siedzibą 
w Warszawie 01-929, ul. Conrada 7 zwany dalej osobą prowadzącą. 
2.  Osoba prowadząca sprawuje nadzór administracyjny i finansowy nad działalnością  
Liceum współpracując z jego organami, a w szczególności z Dyrektorem Szkoły: 
 

1) zawierają z rodzicami ucznia odnawialną umowę o usługę oświatową, wraz z 
dyrektorem 

2) powołują i odwołują dyrektora i wicedyrektora Liceum, stosując się do     
odpowiednich przepisów oświatowych w tej sprawie, 
3) są jednostką nadrzędną dla Dyrektora Liceum w ramach swych kompetencji 
      stanowiących, 
4) na wniosek Dyrektora Liceum opiniują kandydata na wicedyrektora Liceum, 
5) zatrudniają i zwalniają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

posiadających 
      kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, 
6) zatrudniają i zwalniają pracowników administracyjnych Liceum oraz określają 

stawiane im wymagania, 
7) zapewniają warunki działania Liceum, w tym bezpieczne i higieniczne warunki 

nauki i 
      pracy, 
8) zatwierdzają organizację Liceum oraz kryteria i zasady przyjmowania uczniów, 
9) zatwierdzają preliminarz kosztów utrzymania Liceum. 

 
3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator 
Oświaty w Warszawie. 
 
4. Siedzibą Liceum jest Warszawa, ul Conrada 7. 

 
                                                               
 
§ 2 

 
Organy Liceum 
 
1. Organami Liceum są: 



1)  Dyrektor Liceum, 
1) Rada Pedagogiczna, 
2) Samorząd Uczniowski, 
3)  

2. Dyrektora zatrudnia osoba prowadząca szkołę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 
3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 
4. Dyrektor w szczególności: 

1) opracowuje program dydaktyczno - wychowawczy szkoły uwzględniając 
warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół 
publicznych, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i wstrzymuje wykonanie uchwał 

niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia osobę 
prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) opracowuje plan pracy szkoły w tym rozkład zajęć lekcyjnych, 
5) opracowuje strukturę organizacyjną szkoły, 
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 
7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w porozumieniu 

z osobą prowadzącą szkołę, 
8) odpowiada za dokumentację szkoły, 

 
9) przyjmuje uczniów zgodnie z zasadami określonymi wspólnie z osobą 

prowadzącą, 
10) podejmuje decyzje o ukaraniu pracowników, którzy nie wywiązują się ze swych 

obowiązków; od decyzji tej przysługuje pracownikowi prawo odwołania się do 
osoby prowadzącej w terminie trzech dni od otrzymania decyzji, 

11) wnioskuje do osoby prowadzącej w sprawie wysokości premii lub przyznania 
nagrody dla pracownika, 

12) odpowiada za doskonalenie warsztatu metodycznego zatrudnionych nauczycieli; 
13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu maturalnego, o 

którym mowa w art. 44 ust. ustawy o systemie oświaty; 
14) odpowiada za realizację zleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 
15) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 
16) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

17) Zapewnia uczniom miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów 
szkolnych; 

18) Odpowiada za przeszkolenie pracowników pedagogicznych i 
niepedagogicznych w zakresie pierwszej pomocy. 

 
5. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny 
    nauczyciel liceum, w zakresie określonym przez Dyrektora. 
6. Działalność Dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego      
Statutu. 
7. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole tworzą Radę 
    Pedagogiczną, której przewodniczącym jest Dyrektor Szkoły. 
8. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin swojej działalności zgodnie z 



    przepisami ustawy o systemie oświaty oraz niniejszym statutem. 
 9.Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje: 

− jej przewodniczący z własnej inicjatywy 
− 1/3 członków Rady na swój wniosek, 
− osoba prowadząca. 
− organ nadzoru pedagogicznego 

10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów szkoły przygotowanych przez Dyrektora, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w programie nauczania po 

uzyskaniu 
            zgody organu prowadzącego, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy ucznia. 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
1) organizację pracy szkoły, rozkład zajęć, 
2) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
3) ramach wynagrodzenia zasadniczego, 
4) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 
obecności 
      co najmniej połowy członków. 
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez osobę wyznaczaną kolejno 
przez 
      przewodniczącego. 
14. Zebrania Rady Pedagogicznej powinny się odbyć co najmniej czterokrotnie w ciągu 
roku 
      szkolnego. 
15. W Liceum działa samorząd uczniowski zwany dalej Samorządem. 
16. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 
17. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
       uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być 
       sprzeczny ze Statutem Liceum. 
18. Samorząd jest jedynym reprezentantem uczniów. 
19. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie 
w 
      sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów tj.: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
      stawianymi  wymaganiami, 
2) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 
      proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 
      własnych zainteresowań, 
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
      rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i 
      finansowymi Liceum w porozumieniu z Dyrektorem Liceum, 
6) prawo do wyboru opiekuna Samorządu. 
 

        

  

 



 

Rozdział III. Wewnątrzszkolny system oceniania. 

 

§ 1 

 

1. Szkoła stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodne z 

ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., 

poz. 1457 ze zmianami) 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik nr 1 Statutu liceum, będący 

jego integralną częścią. 

 

 

Rozdział IV. Organizacja pracy szkoły. 

 

§ 1 

 
                                                        
Organizacja Liceum 
 
 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa osoba 
prowadząca  
w porozumieniu z Dyrektorem Liceum. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, których 

wymiar określają ramowe plany nauczania są: 

a) obowiązkowe zajęcia lekcyjne, 

b) zajęcia fakultatywne. 

4. W szkole są prowadzone lekcje religii i etyki. 

5. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć w roku szkolnym, przerw świątecznych, 

ferii zimowych i letnich, egzaminów maturalnych określają przepisy w sprawie or-

ganizacji roku szkolnego w szkołach publicznych. 

6. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, 

przerwy 5 minut, przy czym jedna, w porze obiadowej, 20 minut. 

7. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 18 osób. Jeżeli liczba uczniów 

w oddziale wynosi poniżej 5 uczniów, to osoba prowadząca może taki oddział roz-

wiązać z końcem roku szkolnego lub połączyć z innym oddziałem. 

8. Do realizacji celów statutowych, szkoła zapewnia możliwość korzystania z 

pomieszczeń do nauki. 

9. W Liceum prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół 

publicznych, w oddziałach trzyletniego liceum zgodnie z rozporządzeniem Ministra  

Edukacji  Narodowej z  dnia 29 sierpnia 2014 r.  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  

przez  publiczne  przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 

2014 r., poz. 1170 ze zm.) oraz w oddziałach czteroletniego liceum zgodnie z 



rozporządzeniem z dnia 25 sierpnia 2017r.   w  sprawie  sposobu  prowadzenia  

przez  publiczne  przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1646 ze zm.) 

10. W szkole prowadzi się rejestr wyjść grupowych uczniów, który zawiera: datę, 

miejsce, godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i 

godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy 

opiekunów i Dyrektora. 

11. Liceum, realizując statutowe cele, zapewnia uczniom odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny, w szczególności: 

a) sprawowanie odpowiedniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole 

podczas zajęć obowiązkowych lekcyjnych i fakultatywnych. 

b) organizowanie dyżurów nauczycielskich  w czasie przerw. 

12 Liceum kształci według rozszerzonej podstawy programowej z przedmiotów: język 

angielski. Istnieje możliwość realizowania nauczania w rozszerzonej wersji  

programowej z innych wybranych przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i 

możliwościami finansowymi Liceum. 

13.Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału poszczególnych 
przedmiotów określa   obowiązująca podstawa programowa. 
14.Liceum wychodzi naprzeciw różnym zainteresowań uczniów przygotowując ich do 
wyboru kierunków studiów i przyszłej pracy zawodowej. 
15. Liceum prowadzi starannie dobrany i dostosowany do programu nauczania  

 zbiór książek, który służy rozwijaniu czytelnictwa uczniów, a także daje możliwość 
 realizacji aktualnych programów pracy nauczycieli. 

16. Szczególną, stale rozbudowaną częścią księgozbioru jest literatura obcojęzyczna  
17. Ukończenie Liceum jest jednoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta    średniego 

wykształcenia ogólnego. 
a) Po ukończeniu Liceum abiturient ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
b) Liceum wydaje roczne świadectwa promocyjne , a absolwentom świadectwa 

ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. 
 
§ 2 

 

Zdalne nauczanie 

 

 

 

1. W szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiczne), w razie wystąpienia 

sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły, dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach 

tej organizacji zadań. 

 

2. Do zadań, o których mowa w pkt. 1 należy w szczególności: 

1) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy; 

2) informowanie zdalne (na stronie internetowej, po przez dziennik elektroniczny, 

telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych 



rodziców uczniów) o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły; 

3) ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposób 

ustalania rocznej, oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia 

4) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły; 

5) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych 

konsultacji; 

6) ustalanie we współpracy z nauczycielami: 

a) sposobu komunikowania się z uczniami i rodzicami, 

b) formy przekazywania treści utrwalających wiedzę oraz ilości przekazywanego 

materiału w danym dniu, 

c) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy 

i umiejętności, 

d) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach, 

e) źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać, 

f) trybu konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem, 

g) modyfikacji programu nauczania w razie potrzeby. 

 

§ 3 

 

Forma zajęć na odległość w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki związanego z zagrożeniem 

epidemicznym nauka w szkole jest realizowana na odległość po przez platformę Office 

365 . 

2. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. O 

wybranym sposobie informowany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 

szkołą. 

3. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły.  

 

Zadania dyrektora 

 

1. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w 

czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi 

czy też wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy 

nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura). 

2. Dyrektor szkoły przy współpracy z nauczycielami ustala, w jakich godzinach 

nauczyciela będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami. 

3. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn 

obiektywnych (przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich 

narzędzi do komunikacji zdalnej), informuje o tym swojego wychowawcę. 



4. Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady 

bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną, uwzględniając przy tym zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, 

telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, etap kształcenia uczniów, a także 

sytuację rodzinną uczniów. 

 

5. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. 

o: 

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną; 

3) dzienniki elektroniczne; 

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy 

zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu ;lekcje online; 

7) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne; podręczniki, ćwiczenia, 

karty pracy, które uczeń już posiada; dostarczenie wydrukowanych materiałów 

do ucznia; inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z 

nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego. 

 

Zadania Nauczycieli 

 

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, podczas którego kształcenie 

odbywa się na odległość, wychowawca ustala możliwe formy pracy zdalnej z 

uczniami wymagającymi szczególnej opieki, objętymi orzeczeniem o 

konieczności kształcenia specjalnego w inny sposób z każdym uczniem, a 

informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w 

danym oddziale. 

2. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość, nauczyciele 

zobowiązani są do: 

 

a) współpracy z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami 

w zapewnieniu uczniom potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości 

psychofizycznych; 

b)realizowania tygodniowego zakresu treści nauczania (ustalonego w 

porozumieniu z dyrektorem) do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, 

uwzględniając w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 



 

c) współpracy z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami, przy ustalaniu przez 

dyrektora monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów, w tym informowania uczniów i rodziców o postępach 

ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

 

d) wskazania dyrektorowi szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami, źródła 

i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, 

z których uczniowie mogą korzystać; 

 

e) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji formie 

i terminach ustalonych z dyrektorem; 

 

f) ustalenia z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami potrzebę modyfikacji 

szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

g) każdy z nauczycieli określa sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie 

lekcji i zapisuje odpowiednią adnotację w dzienniku elektronicznym. 

 

h)każdy nauczyciel realizując plan lekcji i podstawę programową na odległość 

wpisuje temat lekcji w dzienniku elektronicznym. 

 

i) nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do 

komunikacji internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować 

bezpieczeństwo w sieci i ochronę danych osobowych uczniów. 

 

Zadania uczniów 

 

 

Uczniowie szkoły podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość są 

zobowiązani w szczególności do: 

 

1) samodzielnego (poprzez dziennik elektroniczny) lub z pomocą rodziców 

nawiązania kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

2) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, 

organizując tym samym naukę własną w domu; 

3) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach 

pracy edukacyjnej na odległość. 

4) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli; 

5) systematycznej pracy w domu; 

6) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści 

nauczania; 

7) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

 

Uczniowie mają obowiązek, oprócz wskazań wynikających z realizacji zajęć,  

1. logowania się na swoim koncie na platformie Office 365 oraz w dzienniku 



elektronicznym LIBRUS Synergia codzienniei wykonywania zadań czy poleceń 

tam zawartych. 

2. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, 

pozostając do dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu. 

3. Uczeń w komunikacji z nauczycielem pamięta o kulturze językowej. 

4. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego 

zajęcia online i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody. 

6. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w 

sposób niezgodny z prawem.  

W szczególności: 

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów 

nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać; 

2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób 

trzecich i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont 

internetowych, udostępniać swoje konto osobom trzecim; 

3) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele 

do odpowiednich komunikatorów. 

 

Zadania rodziców/opiekunów 

 

1. W ramach kształcenia na odległość, rodzice mają obowiązek pozostawać w 

kontakcie z wychowawcą i nauczycielami  i  sprawdzać swoją skrzynkę jak i  

stronę internetową szkoły. 

7. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze 

względów zdrowotnych lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani 

są do poinformowania o tym fakcie wychowawcy za pomocą platformy Office 365 

( Qutlook) lub telefonicznie. 

 

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z 

sytuacją określoną nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich 

postępy w nauce według następujących zasad: 

 

a) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas 

kontaktu z nauczycielami; 

b) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela 

w wyznaczonej formie i na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, 

zdjęcie,film, skan, itp.); 

3) ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace 

wykonane przez chętnych uczniów; 

 

Nowelizacja Statutu przez dodanie w Rozdziale IV §2 i  §3  

Zdalne Nauczanie przyjęto uchwałą Rady 

Pedagogicznej w dniu 29.08.2022 

 
 
 



 

Rozdział V. Prawa i obowiązki nauczycieli, innych pracowników szkoły. 

 

§ 1 

 

1. Nauczyciele w szczególności mają prawo do: 

a) współdecydowania o wyborze programu nauczania w szkole przy zachowaniu 

obowiązku realizacji podstawy programowej MEN, 

b) wyboru metod realizacji programu nauczania  z uwzględnieniem celów 

realizowanych przez Liceum, 

c) doboru podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego 

przedmiotu, 

d) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, 

e) wnioskowania o nagrodach i karach dla swoich uczniów 

f) wnioskowania o dokonanie oceny własnej pracy. 

2.     Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

a) dbałość o jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktyki, 

b) systematyczne i  rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych i fakultatywnych, realizowanie ich zgodnie z tygodniowym 

rozkładem zajęć, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki  

oraz zgodnie z celami realizowanymi przez liceum, 

c) przekazanie uczniom i  rodzicom na początku roku szkolnego informacji 

o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny edukacyjne, w tym 

ocenę zachowania, z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich 

traktowanie, 

f) jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów oraz zasad oceniania ich 

pracy, 

g) udzielania uczniom indywidualnych konsultacji, 

h) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, podczas orga-

nizowanych przez szkołę zajęć, 

i) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych, 

j) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów, 

k) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

l) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności 

szkolnej oraz poza szkołą, 

m) realizować zalecenia pokontrolne oraz wnioski wynikające z nadzoru pedago-

gicznego i Dyrektora Liceum, 

n) przedstawić Dyrektorowi program nauczania przewidziany do realizacji w da-

nym roku szkolnym. 

3. Nauczyciele wykonują inne zadania określone w przepisach szczegółowych. 

4. Osoba prowadząca zatrudnia pracowników administracji i obsługi, którzy  

             odpowiadają za: 



a) planowanie, rozwój i wdrażanie polityki i procedur w celu sprawnego funkcjo-

nowania zaplecza administracyjnego szkoły, 

b) ponoszą odpowiedzialność za pozyskanie i utrzymanie w odpowiednim stanie 

obiektów biurowych i pracowni szkoły, umożliwiającym bezpieczne i higie-

niczne warunki przebywania uczniów i pracowników szkoły, 

c) nadzorują zaopatrzenie szkoły w niezbędne materiały biurowe. 

 

5. Pracownicy administracyjni mają obowiązek: 

a) zachowania tajemnicy informacji, której ujawnienie mogłoby narazić szkołę na 

szkodę, 

b) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

c) przestrzegać przepisów prawa i regulaminu pracy, 

d) przestrzegać zasad BHP. 

6. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do: 

a) wynagrodzenia wypłacanego prawidłowo i terminowo, 

b) życzliwego  i obiektywnego traktowania przez przełożonych, 

c) obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników swojej pracy, 

d) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

e) zapoznania się z zakresem ich obowiązków i ich podstawowymi prawami. 

 

 

 

Rozdział VI. Prawa i obowiązki uczniów. Przypadki, w których uczeń może zostać  

skreślony z listy uczniów. 

 

§ 1 

 

1. Uczniowie  mają prawo do: 

a) podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania 

godności osobistej oraz własnych przekonań, 

b) korzystania ze stworzonych przez szkołę warunków do pełnego rozwoju inte-

lektualnego i fizycznego, w szczególności w warunkach czystego umysłu, 

c) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

d) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, 

e) otrzymywania ocen zgodnie z zasadami określonymi w wewnątrzszkolnym sys-

temie oceniania, 

f) jawnych i umotywowanych ocen, 

g) zwracania się do nauczycieli o dodatkową pomoc i wyjaśnienia trudniejszych 

kwestii, na jakie natrafia podczas nauki, 

h) porady psychologiczno- pedagogicznej w przypadku zgłoszonej trudności. 

2. Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy pisemnych 

sprawdzianów  wiadomości obejmujących większe partie materiału. Sprawdzian 

taki może się odbyć 2 razy  w ciągu dnia. W tygodniu nie może być więcej niż 

5 sprawdzianów. 



3. Wszystkie prace pisemne powinny być ocenione i zwrócone lub udostępnione 

uczniom  w ciągu dwóch tygodni. Fakt oddania sprawdzonej pracy należy 

odnotować w dzienniku  lekcyjnym. 

4. W przypadku nieobecności, spóźnień lub też braku zaangażowania ucznia, 

nauczyciel - mając  na    celu realizację potrzeby rozwojowej ucznia - zleca dodatkowe 

prace pisemne, ustne lub  projektowe. 

5.    Uczniowie mają obowiązek: 

a) uczestniczyć czynnie we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 

b) przestrzegać zasad tolerancji i kultury współżycia w środowisku szkolnym (za-

kaz stosowania przemocy fizycznej i słownej, używania wulgarnych zwrotów 

i gestów), 

c) rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności we współpracy z nauczycielami oraz 

wychowawcami, 

d) wykonywać polecenia i przestrzegać zarządzenia dyrekcji, wychowawców i na-

uczycieli szkoły, 

e) utrzymywać czystość i troszczyć się o mienie szkoły i estetyczny jej wygląd, 

f) dbać o zdrowie własne i kolegów (uczniowi szkoły nie wolno posiadać a 

także  używać: narkotyków i alkoholu oraz palić papierosów i innych substancji 

odurzających), 

g) korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć edukacyjnych dozwolone jest tylko za zgodą Dyrektora szkoły, 

h) w czasie pobytu w szkole - zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu 

własnemu i zdrowiu innych, 

i) przebywać na terenie szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych w szkole oraz 

nie oddalać się od grupy oraz opiekuna podczas zajęć poza terenem szkoły 

6. Za nieprzestrzeganie przepisów szkolnych zawartych w Statucie uczeń może     być 

ukarany: 

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, 

b) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców przez wychowawcę klasy 

o złym zachowaniu ucznia, 

c) upomnieniem (ustnym lub pisemnym) lub naganą Dyrektora Liceum, 

d) pozbawieniem możliwości uzyskania nagrody, 

e) zawieszeniem przez Dyrektora w prawie  do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, 

f) skreśleniem z listy uczniów. 

7. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność 

osobistą uczniów. 

8.  Od wymierzonej uczniowi kary przysługuje odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej 

mogą  złożyć rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń pełnoletni: 

a) od kary wymierzonej przez wychowawcę  - do Dyrektora Liceum, 

b) od kary wymierzonej przez Dyrektora Liceum – do osoby prowadzącej, 

c) od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, zgodnie z odrębnymi prze-

pisami. 

9. Przypadki w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów 



a) nieopłacanie terminowo czesnego (zaległość 2 miesięcy następujących 

po sobie), 

b) uporczywe uchylanie się od obowiązków ucznia (§ 10, ust.4) oraz prezen-

towanie   

                postaw godzących w dobre imię społeczności szkoły 

c) nieprzestrzeganie innych zasad określonych w Statucie, w szczególności: 

- agresywne zachowania wobec innych uczniów, stosowania przemocy fi-

zycznej i słownej, 

- agresywne zachowania wobec Dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

- stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego, na 

przykład samowolne opuszczanie terenu szkoły lub samowolne oddalanie się 

od grupy podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły 

- posiadanie a także  używanie: narkotyków, alkoholu i środków odurzających, 

produktów tytoniowych itp. 

- posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, 

- niszczenie mienia szkoły lub pracowników szkoły, 
- używanie substancji niedozwolonych (narkotyków, alkoholu  i środków odurza-

jących, produktów tytoniowych itp.), 
- dokonanie przestępstwa lub czynu komputerowego, godzącego w interesy li-

ceum (wprowadzanie wirusów, podszywanie się pod pracowników Liceum, 

przechwytywanie cudzej korespondencji e-mailowej), 

- skazanie prawomocnym wyrokiem sądu lub na podstawie decyzji sądu o prze-

bywaniu w areszcie. 

10. Gdy uczeń zostaje skreślony z listy uczniów na mocy decyzji dyrektora liceum. 

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub uczeń pełnoletni może odwołać się od decyzji 

o skreśleniu do Mazowieckiego Kuratora Oświaty ( z wyjątkiem paragrafu 1 ust 9a), za 

pośrednictwem Dyrektora Liceum w terminie 14 dniu  od otrzymania decyzji. 

11. Uczniom przyznawane są wyróżnienia i nagrody. m. in. za bardzo dobre wyniki  

w nauce i sporcie oraz za zaangażowanie.np. w wolontariat.  

12. Rodzaje przyznawanych uczniom nagród: 

a) ustne wyróżnienie na forum szkoły 

b) list pochwalny od Dyrektora Liceum do rodziców, 

c) nagroda rzeczowa 

13. O przyznanie nagrody dla ucznia wnioskuje wychowawca klasy, nauczyciel  zajęć 

obowiązkowych lub fakultatywnych, dyrektorzy Liceum do osoby prowadzącej. 

O przyznaniu nagrody decyduje Dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady  
Pedagogicznej. 

 
§  2 

 

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określa osoba prowadząca po uzgodnie-

niu z Dyrektorem Liceum, z tym że muszą one uwzględniać w oddziałach trzylet-

niego liceum warunki określone w art. 20f ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (tekst jednolity dz.U. z 2018r., poz. 1457 ze zmianami) oraz 



w oddziałach czteroletnich art. 134 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 

2018r, poz. 996 ze zm.). 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (do od-

działów trzyletnich) oraz absolwenci szkoły podstawowej (do oddziałów czterolet-

nich) , na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Dyrektora Li-

ceum. Ostateczna lista uczniów będzie formułowana na podstawie kolejności pod-

pisania umowy kształcenia. 

3. Dodatkowo, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu 

decyduje: 

a) rozmowa kwalifikacyjna organizowana przez Dyrektora Liceum, 

b) dodatkowo wynik wewnętrznego egzaminu wstępnego, który może zostać zor-

ganizowany przez liceum. 

4.  W przypadku przeprowadzania egzaminu, zasady i tryb jego przeprowadzania    

określa osoba prowadząca. 

5.  Do klas programowo wyższych niż pierwsza, uczniowie przyjmowani są na 

podstawie  świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, arkusza ocen i 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

§  3 

1. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych: 

a) Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani przekazać szkole informację o nie-

obecności swojego dziecka na wszystkich bądź na części zajęć dydaktycznych w 

danym dniu poprzez przekazanie szkole takiej informacji w dniu nieobecności. 

b) Zwolnienie ucznia w trakcie dnia po godzinie 8:20 jest możliwe w sytuacji osobi-

stego odebrania dziecka ze szkoły przez rodzica/opiekuna lub za zgodą Dyrektora 

Szkoły, na podstawie dokumentów określonych w punkcie c. 

c) Dopuszczalne formy zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych przez Dyrektora Szkoły: 

 - Zwolnienie pisemne podpisane przez rodzica/opiekuna 

- Zwolnienie telefoniczne, ale tylko w przypadku gdy uczeń jest nieobecny cały 

dzień i nie może dostarczyć zwolnienia pisemnego 

- Pisemny wniosek ucznia podpisany  -  tylko w przypadku uczniów, którzy   

ukończyli 18 lat. 

d)  spóźnienie na lekcję powyżej 15 min – traktowane jest jak godzina nieobecna i 

powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina. 

e)   uczniowie mogą być zwalniani do domu z ostatnich zajęć lekcyjnych w przypadku 

nieobecności       nauczyciela, jeżeli rodzic/opiekun wyraził na to zgodę. W 

przeciwnym razie Dyrektor Szkoły zapewnia uczniom opiekę do czasu zakończenia 

zajęć. 

 

 

 

Rozdział VII. Finansowanie szkoły. 

 

§ 1 



 

1. Szkoła jest utrzymywana z miesięcznych opłat za naukę wnoszonych przez 

rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz innych opłat (m. in. wpisowego), 

dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez właściwy organ samorządu 

terytorialnego oraz z darowizn. 

2. Wysokość opłat za naukę w szkole oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców 

lub prawnych opiekunów uczniów określa organ prowadzący szkołę. 

3. Opłaty za naukę w szkole pobierane są jednorazowo lub przez 10 miesięcy lub 

przez 12 miesięcy, z góry za każdy miesiąc. 

4. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają wpisowe, które nie 

podlega zwrotowi. 

5. Rodzice uczniów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę. 

6. Szczegółowe warunki finansowania i kształcenia w szkole określa umowa. 

7. W przypadku niewywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż dwa miesiące 

z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, o których mowa, uczeń zostaje 

skreślony z listy uczniów. 

8. Rok budżetowy szkoły pokrywa się z rokiem szkolnym. 

 

 

 

Rozdział VIII. Przepisy końcowe. 
 
§ 1 

 

1. W szczególnych przypadkach lub w razie braku naboru, organ prowadzący może 

podjąć decyzję o likwidacji szkoły/oddziału. 

2. Organ prowadzący może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego. W tym 

przypadku organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej 6 m-cy przed terminem 

likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów, 

jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą wpis do ewidencji oraz gminę na 

której terenie działa szkoła 

3. Dokumentacje przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia 

likwidacji 

 

§ 2 

 

1. Statut Szkoły może być zmieniony przez osobę prowadzącą, z inicjatywy własnej 

lub na wniosek jednego z Organów Szkoły. 

2. Szkoła używa pieczątek podłużnych i pieczęci okrągłych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.05.2019. 

 


