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        I L I C E U M   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E 

    im. Bolesława Krzywoustego 

      w Nakle nad Notecią 

 

      ul. Gimnazjalna 3                                tel./fax. 0-52 385-25-23 

      89 -100 Nakło n. Not.                   sekretariat@krzywousty.edu.pl 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Z A S A D Y    O G Ó L N E   

§ 1. 

1. I Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego, zwane dalej „liceum” ma 

siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Gimnazjalnej 3.   

2. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Nakielski.  

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. 

4. Liceum jest szkołą publiczną.  

5. Liceum prowadzi:  

1) do końca roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego liceum na podbudowie 

gimnazjum,  

2) od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego liceum na podbudowie szkoły 

podstawowej.  

6. Liceum może prowadzić klasy z programem autorskim lub klasy autorskie.  

7. Liceum prowadzi internat.  

§ 2.  

1. Patronem Liceum jest Bolesław Krzywousty, książę polski w latach 1102-1138.   

2. Szkoła posiada własny ceremoniał:  

1) Sztandar szkoły,  

2) Izbę tradycji szkoły,  

3) Uroczysty akt ślubowania klas I:   

 

1102 – 1138 
 

   1 8 7 6   
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„ Ślubuję wypełniać obowiązki ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 

Krzywoustego w Nakle nad Notecią, współpracować, być koleżeńskim, służyć pomocą, godnie 

reprezentować imię mojej szkoły i być wiernym jej patriotycznym tradycjom a zdobytą wiedzą 

służyć mojej ojczyźnie”.   

4) Honorowanie wybitnych absolwentów tytułem PRIMUS INTER PARES oraz złotą i srebrną 

odznaką szkoły.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

C E L E   I   Z A D A N I A   S Z K O Ł Y 

  § 3.   

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, w szczególności:  

1) Realizuje bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,  

2)  Prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową przedmiotów 

obowiązkowych kształcenia ogólnego,  

3) Realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania,  

4) Kształci i wychowuje światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym 

świecie zgodnie z zaakceptowanym przez wszystkie organy szkoły systemem wartości 

preferowanym w pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz przygotowuje absolwenta do 

dalszego kształcenia w szkołach wyższych,   

5) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i akty 

prawne zewnętrzne.   

  § 4.  

1. Szkoła prowadzi naukę religii i etyki w ramach norm prawnych przy jednoczesnym 

zapewnieniu tolerancji religijnej.  

2. W celu rozwijania zainteresowań uczniów szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne. Mogą one 

być finansowane ze środków budżetowych, ze środków finansowych Rady Rodziców lub w 

ramach dobrowolnych godzin realizowanych przez nauczycieli.  
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  § 5  

1. Zasady opieki i bezpieczeństwa uczniów:  

1) Podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo ucznia na terenie szkoły odpowiada nauczyciel, któremu dyrektor 

przydzielił daną grupę młodzieży,  

2) Nauczycieli, którzy opiekują się pracowniami przedmiotowymi oraz salą gimnastyczną 

obowiązuje opracowanie regulaminu pracowni i zapoznanie z nim uczniów na początku 

roku szkolnego, 

3) Podczas zajęć i wyjazdów poza teren szkoły odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

młodzieży są nauczyciele, którym dyrektor szkoły wydał zezwolenie za zorganizowanie 

zajęć pozaszkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący, który 

podpisem potwierdza przyjęcie obowiązków,  

5) W sytuacjach kryzysowych Liceum współpracuje z instytucjami zewnętrznymi według 

odrębnych przepisów prawa.  

  § 6 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom ich rodzicom i nauczycielom.   

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i 

zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wynikających:   

1) ze szczególnych uzdolnień,  

2) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

3) z niepowodzeń edukacyjnych,  

4) z niepełnosprawności ,  

5) choroby przewlekłej,  

6) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  

7) z niedostosowania społecznego,  

8) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

9) z zaburzeń komunikacji językowej,  

10)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego,  
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11)  zaniedbań środowiskowych, 

12)  z zaburzeń zachowania i emocji.   

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielona rodzicom i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.  

4. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog szkolny  we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi i specjalistycznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i 

placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:   

1) ucznia,  

2) rodziców ucznia,  

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniami,  

4) dyrektora szkoły, 

5) pielęgniarki szkolnej, 

6) asystenta rodziny, 

7) kuratora sądowego, 

8) pracownika socjalnego, 

9) poradni psychologicznej, specjalistycznej.  

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie 

zajęć:  

1) rozwijających uzdolnienia,  

2) dydaktyczno–wyrównawczych,  

3) specjalistycznych oraz charakterze terapeutycznym,  

4) związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

5) porad i konsultacji, 

6) rozwijających umiejętności uczenia się, 

7) klas terapeutycznych, 

8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

9) warsztatów.   
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9. Pomoc jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i 

szkoleń.  

10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog szkolny i doradca zawodowy. 

11. Nauczyciele, wychowawcy i pedagog prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:  

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokojenia, w tym  doradztwo edukacyjno – zawodowe,  

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i 

uzdolnień uczniów.   

12.  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uczniowi 

jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców  oraz pedagoga 

szkolnego, prowadzących zajęcia z uczniem.  

13.  Zespół tworzy dyrektor szkoły:  

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) dla ucznia (nieposiadającego opinii lub orzeczenia) po przekazaniu przez nauczyciela, 

wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą.  

14.  Wychowawca pełni funkcję koordynatora zespołu (zespołów) do spraw pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi w danej klasie.  

15.  Zadania koordynatora:  

1) ustalenie harmonogramu pracy zespołu,  

2) we współpracy z pedagogiem szkolnym dokumentowanie pracy.  

16.  Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

17.  O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.  

18.  Do zadań zespołu należy:   

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy,  

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy,  

3) zaplanowanie działań doradztwa z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i 

sposobu ich realizacji,  

4) określenie działań wspierających rodziców ucznia,  

5) określenie zakresu współdziałania z innymi placówkami,   

6) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego,  
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7) dokonanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

8) określenie wniosków i zaleceń dotychczasowej pracy.  

19. Dyrektor szkoły, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby, okres 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, o czym informuje na piśmie rodziców ucznia.  

20.  W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

2) na wniosek rodzica – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda 

lub inny specjalista.  

21.  Po zakończeniu nauki w szkole rodzice lub pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty.     

22.  Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przekazuje kopię karty do 

szkoły, do której uczeń został przyjęty.  

23.  Do zadań pedagoga należy ponadto:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów, 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno– pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,  

3) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym. .  

 

ROZDZIAŁ III 

K O M P E T E N C J E   O R G A N Ó W   L I C E U M  

  § 7  

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor szkoły,  

2) Rada Pedagogiczna  

3) Rada Rodziców  

4) Samorząd Uczniowski   

  § 8  
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1. Kompetencje dyrektora szkoły:  

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego uczniów przez aktywne działania prozdrowotne,  

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

organ szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,  

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych,  

8) w drodze decyzji administracyjnej może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,  

9) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych.  

10)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły,   

11)  jest przewodniczącym rady pedagogicznej.   

2. Dyrektor szkoły w  wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i 

organem prowadzącym.  

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, kiedy są one 

niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  
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4. Dyrektor określa zakres kompetencji i odpowiedzialności wicedyrektora  szkoły i kierownika 

internatu.  

5. Na podstawie ramowego planu nauczania oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

dyrektor szkoły ustala Szkolne Plany Nauczania. 

  § 9  

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, może skierować 

ucznia na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna.  

2. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i podania rodziców 

organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia.  

3. Odmowa organizacji indywidualnego programu lub toku nauki oraz nauczania 

indywidualnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

 §10  

1. Dyrektor szkoły ponadto:  

1) powołuje zespoły przedmiotowe, wychowawcze i klasowe oraz ich przewodniczących,  

2) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o 

działalności szkoły,   

3) przedstawia Radzie Pedagogicznej projekt planu pracy szkoły na dany rok szkolny,  

4) w wykonywaniu swoich obowiązków dyrektor szkoły współpracuje ze wszystkimi 

organami szkoły.   

§ 11 

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,  

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,  

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

6) podjęcie uchwały większością głosów przy zachowaniu kworum.   
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2. Rada Pedagogiczna opiniuje:  

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły,  

3) propozycję dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , 

wychowawczych i opiekuńczych.  

3. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin.  

§ 12  

1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej oraz przestrzegania tajemnicy służbowej.  

§ 13  

1. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego:  

1) zasady funkcjonowania określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

2) regulamin samorządu jest uchwalany na zebraniu ogólnym samorządu,  

3) regulamin samorządu jest zgodny ze statutem Liceum.  

2. Do zadań samorządu należy:  

1) reprezentowanie uczniów i ich praw na forum organów szkoły,  

2) przygotowanie własnego planu działalności w każdym roku szkolnym oraz nadzorowanie 

jego realizacji,  

3) reprezentowanie szkoły i uczniów na forum instytucji i organizacji pozaszkolnych, 

4) kreowanie wśród młodzieży właściwych postaw, relacji i tolerancji.  

3. Realizacja zadań samorządu polega na:  

1) uczestniczeniu przedstawicieli samorządu w opracowaniu rocznych planów 

wychowawczych,  

2) występowaniu z wnioskami do dyrekcji szkoły,  

3) współpraca z radą rodziców, radą pedagogiczną i pedagogiem szkolnym.  

4. Opiekę nad samorządem sprawuje opiekun samorządu – nauczyciel Liceum.  

§ 14  

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców – po jednym z każdej klasy.  

2. Przedstawicieli do Rady Rodziców wybierają rodzice danej klasy.  
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3. Rada Rodziców posiada swój regulamin.  

§ 15  

1. Do zadań Rady Rodziców należy między innymi:  

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły zgodnie z 

przyjętym regulaminem,  

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,  

3) współpraca ze środowiskiem i zakładami pracy,  

4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym 

działającym w szkole, podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych 

dla szkoły,  

5) opiniowanie statutu szkoły,  

6) uchwalenie planu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,  

7) współpraca z pozostałymi organami szkoły.   

 

ZASADY WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANAMI 

§ 16  

1. Organy Liceum zobowiązane są do wymiany informacji, współdziałania i współpracy.  

2. Wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami Liceum zapewniają:  

1) dyrektor lub wicedyrektor,  

2) przewodniczący Rady Rodziców ,  

3) opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

3. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły pośredniczy dyrektor lub wicedyrektor 

Liceum.  

4. Dyrekcja Liceum zobowiązana jest do udostępnienia podmiotom szkoły ustaw, wytycznych 

do ustaw, przepisów i regulaminów obowiązujących w cyklu kształcenia i funkcjonowania 

szkoły.   
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ROZDZIAŁ IV 

S Y S T E M   O R G A N I Z A C Y J N Y   L I C E U M    

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 17  

1. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią nauczanie 

odbywa się w klasach o kierunkach określonych corocznie przez Radę Pedagogiczną w 

oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.  

2. W procesie nauczania uwzględnia się szczególne potrzeby rozwojowe uczniów oraz 

możliwość tworzenia klas autorskich, eksperymentalnych i innowacyjnych.  

3. Nabór do szkół odbywa się na zasadach ogólnych określanych przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty.  

§ 18  

1. Czas trwania cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania, wynosi 3 lata dla liceum 3-letniego i 4 lata dla liceum 4-letniego.  

§ 19   

1. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały realizujące program nauczania określony  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego zgodnego z ramowym planem nauczania.  

2. Liczebność oddziału określa organ prowadzący.  

§ 20  

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

 i wychowawczych, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły,  

z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy.  

2. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa w drodze rozporządzenia Minister Edukacji 

Narodowej.  

§ 21  
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1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Rada Pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może podjąć uchwałę o 

innym czasie trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując 

ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.  

§ 22  

1. Corocznie dyrektor szkoły podejmuje decyzję dotyczącą podziału oddziałów na grupy na 

zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę, a także następujących zasad:  

1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów 

nauczania zajęć laboratoryjnych i praktycznych,  

2) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach z biologii, chemii i fizyki, w 

oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, 

3) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12-26 uczniów,  

4) w miarę możliwości organizacyjnych w zależności od stopnia znajomości języka obcego 

przez uczniów, tworzy się grupy językowe międzyoddziałowe.    

2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia 

obowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie 

wycieczek i wyjazdów ( np.  szkoły zimowe, szkoły letnie).  

3. Zajęcia, o których mowa w pkt.2, są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków 

finansowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.  

§ 23  

1. Uczeń ma prawo do:  

1) przystąpienia do olimpiady,   

2) dni wolnych na przygotowanie się do olimpiady.  

2. Uczeń przygotowujący się do olimpiady ma obowiązek:  

1) poinformować nauczycieli innych przedmiotów o rozpoczęciu przygotowań do olimpiady,  
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2) po zakończeniu olimpiady ustalić z nauczycielem przedmiotu formę i harmonogram 

zaliczenia zaległego materiału,  

3) zaliczyć zaległy materiał z danego przedmiotu zgodnie z określonym harmonogramem, 

co jest warunkiem koniecznym klasyfikowania ucznia danego przedmiotu.  

3. Nauczyciel przygotowujący ucznia do olimpiady przedmiotowej zobowiązany jest 

każdorazowo do zaznaczenia w dzienniku lekcyjnym dni wolnych ucznia związanych z 

przygotowaniami do zawodów. W tym celu odpowiedni wpis należy umieścić w części 

poświęconej tygodniowej dokumentacji obecności ucznia.  

4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do indywidualnego podejścia do każdego uczestnika 

olimpiady i stworzenia mu możliwości zaliczenia zaległego materiału.  

§ 24   

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczyciela lub nauczycielom 

uczących w tym oddziale – wychowawcy klasy.   

2. Wychowawca klasy powołany jest przez dyrektora na okres całego etapu edukacyjnego 

danego oddziału, ale w uzasadnionych przypadkach może być przez niego odwołany.  

§ 25  

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (studentów szkół 

wyższych) na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą.  

2. Odbywanie praktyk nie może zakłócać normalnego trybu pracy szkoły.  

 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE  

§ 26  

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespoły przedmiotowe.   

2. Za pracę zespołu przedmiotowego i jego dokumentację odpowiada przewodniczący – lider 

zespołu.  

3. Lidera zespołu przedmiotowego powołuje dyrektor szkoły.  

4. Spotkania zespołu przedmiotowego powinny odbywać się w ramach potrzeb.  
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5. Zadania liderów zespołów przedmiotowych:  

1) zgłoszenie propozycji w sprawie przyznania członkom zespołu przedmiotowego nagród 

okolicznościowych,  

2) kierowanie pracą zespołu przedmiotowego,  

3) dbałość o prawidłowy przepływ informacji,  

4) planowanie pracy zespołu,  

5) zgłaszanie propozycji doskonalenia zawodowego Rady Pedagogicznej,  

6) organizowanie zebrań i szkoleń,  

7) współpraca i wymiana doświadczeń z członkami zespołu przedmiotowego,  

8) wspieranie członków zespołu w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych,  

9) inspirowanie nauczycieli do działań wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły,  

10)  dbałość o właściwą organizację pracy, poprawną komunikację i współpracę w zespole,  

11)  dbałość o własny rozwój zawodowy,   

12)  prowadzenie dokumentacji pracy zespołu:  

a) plan pracy zespołu na rok szkolny,  

b)  harmonogram spotkań,  

c)  plan doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego zespołu,  

d) narzędzia do prowadzenia diagnozy wstępnej i badań etapowych – harmonogram 

badań, analiza wyników i wnioski,  

e) inne dokumenty związane z pracą zespołu. 

6. W szkole tworzy się ponadto zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą nauczyciele 

wychowawcy danego rocznika oraz zespoły klasowe – nauczyciele uczący w danej klasie.  

7. Nauczycielskie zespoły klasowe i zespoły wychowawcze wspomagają proces dydaktyczny i 

wychowawczy oraz działają na rzecz rozwiązywania doraźnych problemów.  

 

 BIBLIOTEKA SZKOLNA  

§27 

1. Biblioteka szkolna jako pracownia dydaktyczna służy realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie,  
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2) nauczyciele i pracownicy szkoły,  

3) rodzice.  

3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły.  

4. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin 

biblioteki.  

§ 28  

1. Zadania biblioteki szkolnej:  

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,  

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą,  

3) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł 

informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowej,  

4) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych 

w szkole,  

5) jest multimedialną pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się na zajęciach z 

uczniami zgromadzone zbiory biblioteczne, sprzęt audio-video oraz komputery z 

dostępem do internetu, 

6) wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),  

7) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,  

8) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.  

1) praca pedagogiczna:  

a) udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni,  

b) prowadzić działalność informacyjną,  

c) udzielać porad w doborze odpowiedniej literatury,  

d) przysposabiać i kształcić uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale 

wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów w formie zajęć grupowych oraz 

przez pracę indywidualną z uczniem,  

e) prowadzić różnorodne formy upowszechniania czytelnictw, np. wystawki, konkursy 

itp.,  



STATUT – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią    

 
 

16 
 

f) brać udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami uczniów, innymi 

bibliotekami oraz instytucjami pozaszkolnymi.  

2) Prace organizacyjno-techniczne:   

a) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego, 

b) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym i aktualnymi potrzebami,  

c) prowadzić ewidencję zbiorów,  

d) opracować zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowywanie techniczne, 

konserwacja),  

e) przeprowadzać selekcję zbiorów,  

f) prowadzić warsztat informacyjny (księgozbiór podręczny, katalogi, on-line) , 

g) prowadzić prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy 

i sprawozdania, statystyka czytelnictwa),  

h) prowadzić dokumentację biblioteczną.  

3) Inne obowiązki:  

a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,  

b) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,  

c) współpraca z rodzicami i Radą Rodziców,  

d) współpraca z innymi bibliotekami przy wymianie bibliotecznej i organizacji imprez 

czytelniczych.  

§ 29  

1. Wyposażenie biblioteki stanowi księgozbiór oraz liczne pomoce dydaktyczne.  

2. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.   

3. Klasyfikacja zbiorów bibliotecznych:   

a) wydawnictwa informacyjne i albumowe,  

b) lektury do języka polskiego,  

c) wybrane pozycje z lektury pięknej, naukowej i popularno-naukowej, 

d) czasopisma popularno-naukowe i społeczno-kulturalne,  

e) materiały audiowizualne,  

f) materiały regionalne,  

g) archiwa.   
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INTERNAT  

§ 30  

1. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej oraz tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą określają odrębne przepisy.  

2. Internat realizuje określone zadania:  

1) zapewnia opiekę wychowawczą swoim wychowankom w okresie kształcenia się,  

2) realizuje priorytety wychowawcze zawarte w planie wychowawczo-opiekuńczym szkoły,  

3) zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, sanitarno-higieniczne warunki 

zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki,  

4) stwarza wychowankom możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności, uczestnictwo w 

kulturze, uprawianie sportu,  

5) przygotowuje wychowanków do przyszłego życia w rodzinie,  

6) wdraża wychowanków do zadań samorządowych na rzecz internatu jako metody 

wychowania społecznego.  

3. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa 

Regulamin Internatu Liceum opracowany przez kierownika Internatu i Radę Internatu. 

4. Mieszkańcem internatu mogą być uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski. 

 

ARKUSZ ORGANIZACYJNY  

§ 31    

1. Podstawą organizacji nauczania i wychowania w danym roku szkolnym jest arkusz 

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem Szkolnego 

Planu Nauczania.  

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły (łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych) oraz liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.  

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowywania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny Liceum opracowany przez dyrektora Liceum, z uwzględnieniem 
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szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów. 

Arkusz organizacyjny liceum zatwierdza organ prowadzący.  

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Liceum, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

§ 32  

1. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do 

momentu jego wyjścia ze szkoły.  

2. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (godziny te 

należy uzgodnić z rodzicami) .  

3. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami 

sprawuje nauczyciel. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

edukacyjnych.  

4. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki.  

5. Zwolnienie ucznia z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego 

nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem lub bibliotekarką.  

6. W czasie obecności ucznia w szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw oraz 

po zajęciach edukacyjnych – zapewnia się dyżury pracowników szkoły.  

7. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Liceum poza 

jego terenem regulują przepisy dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny w 

szkołach i placówkach publicznych.  

8. Nad bezpieczeństwem i higieną pracy czuwa szkolny inspektor bhp.  

9. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego  odbywają się na pierwszych lub ostatnich godzinach 

lekcyjnych zwolnionego ucznia w danym dniu,  dyrektor może zwolnić z obecności na tych 

lekcjach na podstawie zaświadczenia, o którym mowa wyżej oraz wniosku rodziców 

(prawnych opiekunów).  

10. W przypadku zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż trzy miesiące w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona/y” 
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ROZDZIAŁ V 

Z A D A N I A   P R A C O W N I K Ó W   S Z K O Ł Y 

WICEDYREKTOR   

§ 33    

1. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią tworzy się 

stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i zakres kompetencji określa dyrektor szkoły. 

2. Do kompetencji zastępcy dyrektora szkoły w szczególności należy:  

1) układanie tygodniowego planu zajęć i odpowiedzialność za jego realizację (organizacja 

zastępstw i ewentualnych zmian planu),  

2) organizacja dnia lekcyjnego w szkole, jeżeli zachodzi zmiana planu zajęć (np. święta 

szkolne, imprezy kulturalne, sportowe, wycieczki szkolne),  

3) hospitowanie zajęć wskazanych przez dyrektora w planie pracy szkoły,  

4) przygotowanie szkoły do zewnętrznego egzaminu maturalnego,  

5) kontrola dokumentów szkolnych (np. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen),  

6) współpraca z dyrektorem szkoły przy tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły za dany 

rok szkolny,  

7) przejęcie kompetencji dyrektora w czasie jego nieobecności w zakresie przez niego 

wskazanym,  

8)  prowadzenie współpracy z uczelniami wyższymi i koordynacji jej organizacji,  

9) prowadzenie procesu rekrutacji,  

10)  inne zadania wynikające z charakteru szkoły.  

 

KIEROWNIK INTERNATU 

§ 34  

1. Kierownik internatu odpowiada za organizację opieki, rozwoju i wychowanie wychowanków 

internatu, a w szczególności: 

1) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich wychowawców i określonej grupy 

pracowników obsługi, 

2) opracowuje roczny arkusz organizacyjny i zakresy obowiązków podległych mu 

pracowników; 
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3) przeprowadza systematyczne kontrole dyscypliny pracy wychowawców  

i podległych pracowników obsługi, 

4) organizuje, doskonali i ocenia pracę wychowawców. 

2. Ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań wychowawczo-

opiekuńczych w internacie poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pobytu wychowanków. 

3. Dba o odpowiednie do możliwości finansowych wyposażenie internatu w sprzęt, meble i 

niezbędne materiały. 

4. Zapewnia całodobową opiekę wychowawczą. 

5. Organizuje zastępstwa za nieobecnych wychowawców i prowadzi odpowiednią 

dokumentację, przygotowuje umotywowane wnioski personalne do Dyrektora Ośrodka w 

sprawie nagród, wyróżnień, pochwał, oceny pracy, opinie do mianowania lub też 

ewentualnych kar dla podległych mu pracowników. 

6. Odpowiada za prawidłowe żywienie wychowanków i nadzoruje jego realizację. 

7. Odpowiada materialnie za powierzone mu mienie. 

8. Nadzoruje okresowe inwentaryzacje  sprzętu. 

9. Gospodaruje przydzielonymi środkami zgodnie z przepisami finansowymi. 

10.  Zgłasza do dyrektora szkoły wnioski dotyczące konieczności przeprowadzenia remontów 

bieżących i prac konserwatorskich. 

11. Kierownik Internatu w zakresie realizacji zadań statutowych współpracuje z: 

1) dyrektorem Liceum, 

2) rodzicami i opiekunami wychowanków, 

3) instytucjami prawno-opiekuńczymi. 

12. Kierownik internatu nadzoruje i kontroluje dokumentację, a zwłaszcza: 

1) konieczną dokumentację wychowanków, 

2) dziennik zajęć i plany pracy, 

3) jadłospisy, 

4) raporty stanu ilościowego wychowanków, 

5) regulaminy wewnętrzne, 

6) wykazy godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw. 

13. Kierownik internatu reprezentuje internat na forum Rady Pedagogicznej. 

14. W czasie pełnienia bieżącego nadzoru nad internatem ma prawo do przydzielania zadań 

służbowych i wydawania poleceń. 
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15. Kierownik internatu odpowiada jak każdy nauczyciel służbowo przed dyrektorem Liceum.   

 

NAUCZYCIELE  

§ 35   

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jakość i 

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli są związane z:  

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,   

3) wspieraniem rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem 

wszystkich uczniów,  

5) udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,  

6) dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt,  

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.  

 

WYCHOWAWCY  

§ 36  

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniem, a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  

4) współpracowanie z rodzicami i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży.  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze 

swoich wychowanków,  

3. Wychowawca planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

1) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

2) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  
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3) współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i tych z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).  

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

1) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i ich dzieci,  

2) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.   

5. Wychowawca współpracuje z innymi specjalistami (m.in. pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką), świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, 

także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując 

odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych.  

6. Szczegółowe formy realizacji zadań wychowawcy odpowiednie do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły, a w tym formy i częstotliwość kontaktów 

wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów ustala wychowawca w uzgodnieniu 

z pedagogiem szkolnym.  

7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 

dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.  

9. Praca wychowawcza dokumentowana jest w teczce wychowawcy, która zawiera wszystkie 

dokumenty szkolne oraz dowody działań wychowawczych podejmowanych przez 

wychowawcę.  

 

PEDAGOG SZKOLNY  

§ 37  

1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, tym diagnozowanie:  
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a) indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów,  

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów , barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,  

2) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb,  

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży,  

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów,  

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych,  

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,  

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców w :  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia:  

- mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,,  

- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły ,  

               b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej .    

 

DORADCA ZAWODOWY  

§ 38  

1. W celu udzielania uczniom i ich rodzicom poradnictwa zawodowego w Liceum zatrudnia się 

szkolnego doradcę zawodowego. 

2. Szkolny doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio 

dyrektorowi. 
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3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy: 

1) opracowanie, wdrażanie i koordynowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego realizowanego we współpracy ze wszystkimi nauczycieli,  

2) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/słuchaczy na informacje edukacyjne 

i zawodowe, 

3) prowadzenie poradnictwa zawodowego - indywidualnego i grupowego, 

4) współpraca z gronem pedagogicznym, wychowawcami i rodzicami, 

5) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy, 

6) współpraca ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, 

7) śledzenie losów absolwentów szkoły, 

8) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, 

zawodów. 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI – zadania pracowników szkoły  

§ 39  

1. Zadania pracowników szkoły: 

1) w liceum zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.  

2) zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określają indywidualne przydziały 

obowiązków służbowych.  

3) wszyscy pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do zachowania bezpiecznych 

warunków w szkole oraz monitorowanie ewentualnych zagrożeń.  
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ROZDZIAŁ VI 

PRAWA UCZNIA 

§ 40   

     1.Do szkoły uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21        

        roku życia.  

§ 41  

1. Uczeń ma prawo do :   

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

2) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i poszanowania jego godności osobistej,  

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,  

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce,  

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnym zgodnie z obowiązującym regulaminem, 

8) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,  

9) przystąpienia do zewnętrznego egzaminu maturalnego. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 42  

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

dotyczących:  

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,  

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych 

pracowników szkoły,  
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3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,  

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.  

 

NAGRODY 

§ 43 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie – nagrodę przyznaje 

wychowawca klasy na koniec roku szkolnego,  

2) osiągnięcia w zawodach olimpiadach – nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna i Rada 

Rodziców,  

3) aktywną działalność społeczną i kulturalną w szkole i poza nią,  

4) osiągnięcia sportowe.  

2. Rodzaje stosowanych nagród:  

1) najlepszy absolwent szkoły otrzymuje honorowy tytuł „ Primus Inter Pares” i Złotą 

Odznakę, 

2) absolwenci uzyskujący najlepsze wyniki otrzymują Srebrną Odznakę.  

3. Nagrody w formie pisemnej:  

1) dyplom uznania wychowawcy klasy lub dyrektora,  

2) list pochwalny do rodziców.  

4. Nagrody w formie ustnej – pochwała nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub dyrektora 

szkoły.  

5. Nagrody rzeczowe i pieniężne.  

 

KARY 

§ 44  

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, a w szczególności za:  

1) opuszczanie  bez usprawiedliwienia zajęć z jednego lub kilku przedmiotów,  

2) uzyskanie ocen niedostatecznych wynikających z lekceważenia obowiązków szkolnych,  

3) fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. usprawiedliwień, dziennika 

lekcyjnego, itp.),  
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4) posiadanie i spożywanie narkotyków i alkoholu bądź przebywanie pod ich wpływem oraz 

palenie papierosów w szkole, na wycieczkach, obozach szkolnych i innych imprezach 

organizowanych przez  szkołę,  

5) naganne zachowanie się w szkole lub poza nią (np. agresja, kłamstwa, oszustwa, 

obrażanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły lub inne groźby karalne),  

6) używanie na lekcji, bez zgody nauczyciela, telefonów komórkowych, dyktafonów, 

aparatów fotograficznych i innego sprzętu teleinformatycznego.  

2. Rodzaje stosowanych kar:  

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu z wpisem do dziennika,  

2) nagana wychowawcy udzielona w formie pisemnej,  

3) nagana dyrektora udzielona w formie pisemnej w obecności rodziców,  

4) przeniesienie do klasy równoległej (w miarę możliwości),  

5) usunięcie ze szkoły,  

6) usunięcie ze szkoły z pominięciem gradacji kar.  

3. Z wnioskiem do dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi pisemnej nagany może wystąpić 

każdy przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  

4. Udzielenie uczniowi pisemnej nagany powinna poprzedzać rozmowa wychowawcy klasy z 

uczniem i jego rodzicami w obecności pedagoga szkolnego.  

5. Po otrzymaniu nagany, uczeń i jego rodzice zobowiązują się pisemnie do spełnienia 

warunków określonych przez dyrektora szkoły.  

6. Udzielenie uczniowi nagany skutkuje otrzymaniem oceny nagannej z zachowania.  

7. Naganę umieszcza się w dokumentacji ucznia.  

8. Z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o usunięcie ucznia ze szkoły może wystąpić każdy 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej indywidualnie lub grupowo, po konsultacji z pedagogiem 

szkolnym.  

9. Usunięcie ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad 

Notecią powinny poprzedzać rozmowa w uczniem, jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

10. W przypadku dopuszczenia się przez ucznia brutalnych ataków agresji lub wandalizmu, 

łamania prawa (w tym rozprowadzania narkotyków) uczeń będzie usunięty w trybie 

natychmiastowym.  

11. Uchwała Rady Pedagogicznej o usunięciu ucznia ze szkoły zostaje wpisana do arkusza ocen 

ucznia.  
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12. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowanej wobec niego karze.   

 

 

ROZDZIAŁ VII 

SYSTEM OCENIANIA 

UREGULOWANIA OGÓLNE 

§ 45   

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły.  

§ 46  

1. Ocenianie osiągnieć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

§ 47  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,  

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według przyjętej skali,  

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,   

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali,  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania,  

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

§ 48  

1. Poziomy wymagań edukacyjnych odpowiadających poszczególnym stopniom, zespoły 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów opracowują w formie pisemnej.  

2. Nauczyciele każdego roku szkolnego informują uczniów 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 wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Wychowawcy klasy informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) Systemie Oceniania,  
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2) możliwości zapoznania się z Przedmiotowymi Systemami Oceniania,  

3) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 zachowania.   

4. Wymagania i kryteria ocen zachowania określa § 53. 

5. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, przekazywane są uczniom w formie:   

1) ustnego wyjaśnienia,  

2) pisemny wydruk znajduje się w bibliotece szkolnej i posiada go każdy lider zespołu 

przedmiotowego.  

6. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) 

w formie:  

1) ustnego wyjaśnienia na spotkaniu rodziców z wychowawcą,  

2) wydruku, który znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej.  

7. Fakt przekazania informacji, o których mowa w pkt. 2 nauczyciel dokumentuje odpowiednim 

zapisem w dzienniku lekcyjnym.   

8. Wychowawca klasy dokumentuje fakt przekazania informacji, o których mowa w pkt. 3 w 

formie wskazanej przez dyrektora szkoły.  

9. Każdy nauczyciel ma obowiązek udzielić wyjaśnień uczniom oraz ich rodzicom (prawnym 

opiekunom) dotyczących dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.   

 

OCENY BIEŻĄCE 

§ 49  

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). Szkoła nie 

udziela informacji o poziomie  rozwoju ucznia osobom nieuprawnionym.  

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić, zgodnie z kryteriami zawartymi w PSO.  

4. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego.  

5. Nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych, 

wypracowań i referatów w terminie (2 tygodnie – 10 dni szkolnych). Niedotrzymanie terminu 

przez nauczyciela skutkuje możliwością rezygnacji z oceny przez uczniów. Prolongata 

terminu zachodzi w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole.  
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6. W ciągu dnia lekcyjnego uczniowie mogą mieć jedną pisemną formę sprawdzenia 

wiadomości z zakresu powyżej trzech ostatnich lekcji, a w ciągu tygodnia – nie więcej niż 

trzy.  

7. Termin wyżej wymienionej pracy nauczyciel ma obowiązek z tygodniowym wyprzedzeniem 

odnotować w dzienniku.  

8. Pisemne formy sprawdzania wiadomości z zakresu do trzech ostatnich godzin lekcyjnych 

(tzw. kartkówki) mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane i trwają nie dłużej niż 15 

minut.  

9. Za nieobecność na pracy pisemnej uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej (nieobecność 

ta zostaje odnotowana w dzienniku w tabeli ocen). Uczeń taki ma obowiązek na najbliższej 

lekcji zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin i formę zaliczenia zaległego materiału. 

Niezgłoszenie się ucznia lub niezaliczenie zaległego materiału skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.   

10. Uczniowie którzy napisali pracę klasową na ocenę niedostateczną mają prawo do jednej 

poprawy tej oceny po określeniu z nauczycielem formy i terminu poprawy (do dwóch tygodni). 

Próba poprawy pracy klasowej z wynikiem negatywnym nie skutkuje oceną niedostateczną.  

11. Uczniowie mają prawo otrzymać z każdego przedmiotu co najmniej jedną ocenę więcej niż 

liczba godzin danego przedmiotu tygodniowo.  

12. Z jednej pisemnej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń może uzyskać tylko 

jedną ocenę (tzn. jedna klasówka – jedna ocena).  

13. Stwierdzony brak samodzielności ucznia w trakcie sprawdzania wiadomości i umiejętności 

skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawienia.  

14. Uczeń który był nieobecny w szkole z powodu choroby lub udziału w olimpiadach ma prawo 

zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w pierwszych dwóch dniach po nieobecności.  

15. Oceny bieżące ustala się według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6,  

2) stopień bardzo dobry – 5,  

3) stopień dobry – 4,  

4) stopień dostateczny – 3,  

5) stopień dopuszczający – 2,  

6) stopień niedostateczny – 1.  

16. Dopuszcza się również stosowanie symboli „+”.   
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OBNIŻENIE WYMAGAN EDUKACYJNYCH 

§ 50 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 

programu nauczania.  

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki nauczyciel w szczególności 

bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

§ 51 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć:  

1) wychowania fizycznego,  

2) informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii  o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  na czas 

określony w tej opinii.  

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„ zwolniony” .  

 

§ 52 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym  niepublicznej poradni 

specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki 

drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w 

danym typie szkoły.   
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2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

OCENA  ŚRÓDROCZNA 

§ 53  

1. Klasyfikowanie śródroczne, polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, określanych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, odbywa się w terminie ustalonym na pierwszym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.  

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6  

2) stopień bardzo dobry – 5  

3) stopień dobry – 4  

4) stopień dostateczny – 3  

5) stopień dopuszczający – 2  

6) stopień niedostateczny – 1  

3. Dopuszcza się również stosowanie symboli ‘+”  

 

OCENA ROCZNA 

§ 54 

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnieć edukacyjnych ucznia w całym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

oceny klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

2. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w następującej skali:  

1) stopień celujący – 6  

2) stopień bardzo dobry – 5  

3) stopień dobry – 4  
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4) stopień dostateczny – 3  

5) stopień dopuszczający – 2  

6) stopień niedostateczny – 1  

3. Uczeń otrzymuje pozytywną ocenę końcoworoczną wtedy, gdy:  

1) za pierwszy i drugi semestr otrzymał oceny pozytywne lub  

2) za drugi semestr otrzymał ocenę pozytywną, a za pierwszy niedostateczną  i poprawił ją 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (ocenę z poprawy I semestru odnotowuje się 

w dzienniku lekcyjnym).  

 

OCENA ZACHOWANIA 

§ 55  

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,   

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

6) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

7) okazywanie szacunku innym osobom,  

8) uczciwość podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz w wykonywaniu zleconych przez 

nauczycieli prac domowych.  

2. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne.  

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.   
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OCENY KLASYFIKACYJNE 

§ 56 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania śródroczną i roczną – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, samorządu klasowego oraz ocenianego ucznia.  

 

INFORMOWANIE O OCENACH 

§ 57  

1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni 

nauczyciele ustnie informują ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) 

ocenach klasyfikacyjnych.  

2. W przypadkach grożących uczniowi ocen niedostatecznych, wykaz ocen należy na miesiąc 

przed klasyfikacją przekazać rodzicom ucznia na zebraniu lub w przypadku ich nieobecności 

listem poleconym lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

3. Propozycję ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych podane uczniom mogą do 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ulec zmianie, za wyjątkiem zmiany na ocenę 

niedostateczną.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

5. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu poprawkowego.   

§ 58  

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w 

miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.     
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EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

§ 59  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.    

3. Na wiosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny, którego termin ustala Rada Pedagogiczna.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zadaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów:  

1) indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt., nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak: plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 

7.  

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

8. Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami).  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności, wskazanych przez dyrektora szkoły, dwóch nauczycieli tego samego lub 

pokrewnego zajęcia edukacyjnego. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 przeprowadza komisja, powołana 

przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza 

szkołą. W skład komisji wchodzą:  
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4, oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia.  

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) skład komisji i nazwisko ucznia zdającego egzamin,  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,  

5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

 

OSTATECZNE OCENY ROCZNE 

§ 60  

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 59.  

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 59.  
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ZASTRZEŻENIA DO TRYBU USTALENIA OCENY ROCZNEJ 

§ 61  

1. Uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalenia ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną 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 glos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami).  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca klasy,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie,  

d) pedagog,  
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e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  

f) przedstawiciel Rady Rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1.  

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:   

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania (pytania) sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.   

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w ust.7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach uczniach.  

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

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

szkoły.  

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  
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PROMOWANIE 

§ 62  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

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

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

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

§ 63  

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych 

przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,   
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji.   

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) skład komisji,  

2) termin egzaminu poprawkowego,  

3) pytania egzaminacyjne,  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,  

5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę.   

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

§ 64  

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w 

ust.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
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WYMAGANIA I KRYTERIA ZACHOWANIA 

§ 65  

1. Ocena dobra  zachowania jest oceną wyjściową.   

 § 66  

1. Kryteria ocen zachowania uwzględniają:  

1) obowiązkowość – wypełnienie regulaminów szkolnych i klasowych, stosunek do nauki,   

2) stosunek do drugiego człowieka i samego siebie – poszanowanie godności własnej i 

drugiego człowieka, sposób zwracania się do kolegów, koleżanek i pracowników szkoły,  

3) działania na rzecz szkoły i środowiska:  

a) udział w inicjowaniu, realizacji i organizacji życia szkoły (aktywny udział w 

przygotowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, aktywna praca w samorządzie 

szkolnym),  

b) aktywność własna w życiu klasy i szkoły,  

c) kultywowanie tradycji szkoły.  

4) odpowiedzialność – wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków, osiąganie celów na 

miarę własnych możliwości i aspiracji, udział w realizacji celów grupowych – klasy, 

systematyczne dążenie ucznia do poprawy swojej sytuacji szkolnej, frekwencja,  

5) osiągnięcia ucznia – aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych potwierdzona 

indywidualnym rozwojem, wzrostem oceny lub poprawą sytuacji szkolnej, udział i sukcesy 

w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,  

6) kultura – ogół zachowania ucznia, jego język, wygląd potwierdzający identyfikowanie się 

ze szkołą, jej normami i tradycjami. 

§ 67  

1. Na podstawie ocen cząstkowych dla każdego z sześciu w/w kryteriów wychowawca wystawia 

końcową ocenę zachowania.  

§ 68  

1. Etapy wystawiania oceny zachowania:  

1) autoprezentacja ucznia dokonana na godzinach wychowawczych w formie ustnej bądź 

pisemnej w obecności klasy,   
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2) opinia samorządu klasowego przedstawiona w formie pisemnej,  

3) opinia nauczycieli uczących w danej klasie, zamieszczana w arkuszu przygotowanym 

przez wychowawcę klasy,  

4) analiza frekwencji dokonana przez wychowawcę,  

5) wystawienie przez wychowawcę ostatecznej oceny zachowania.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH   

§ 69  

1. Podstawą wyegzekwowania nieobecności ucznia jest odnotowanie ich w dzienniku 

lekcyjnym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.  

2. Nauczyciele odnotowują nieobecności poprzez zaznaczenie w dzienniku „ - „ .  

3. Uczeń ma 1 tydzień od dnia powrotu do szkoły na przyniesienie usprawiedliwienia 

nieobecności, a konsekwencją niedotrzymania terminu jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność.  

4. Zasady usprawiedliwienia nieobecności:  

1) wymagane jest podanie przez rodziców (prawnych opiekunów) daty i godzin lekcyjnych, 

w których uczeń był nieobecny oraz określenie powodu nieobecności. Podanie powodu 

nieobecności jest wyrazem szacunku względem wychowawcy,  

2) w przypadku choroby ucznia, powyżej 7 dni, rodzice (prawni opiekunowie) powinni 

powiadomić szkołę (wychowawcę) o tym fakcie.  

5. Zasady postępowania w przypadku pojedynczych nieobecności uczniów na lekcjach:  

1) uczeń może zwolnić się z powodu uzasadnionej przyczyny u wychowawcy, w przypadku, 

gdy kontakt z wychowawcą jest niemożliwy, u nauczyciela uczącego, pedagoga lub z-cy 

dyrektora. W miarę możliwości osoby powiadomione, niezwłocznie są zobowiązane do 

powiadomienia wychowawcy i odnotowania zwolnienia,  

2) opuszczenie szkoły bez wcześniejszego zwolnienia się u w/w osób skutkuje 

nieusprawiedliwieniem nieobecności.  

6. Zasady postępowania w przypadku obecności ucznia wyłącznie na zapowiedzianych 

sprawdzianach lub testach:  

1) w czasie choroby i zwolnienia lekarskiego uczeń nie może pisać testów i sprawdzianów. 

Stąd też, jeżeli uczeń jest nieobecny i pojawia się na zapowiedzianym sprawdzianie, 

dochodzimy przyczyny nieobecności. Jeżeli przyczyną jest choroba odsyłamy ucznia do 
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domu. Uczestniczenie ucznia w w/w sytuacji na teście lub sprawdzianie łączy się z 

anulowaniem oceny.   

7. Nauczyciele przedmiotu zgłaszają wychowawcy powtarzające się nieobecności na danym 

przedmiocie.  

8. Konsekwencje wynikające z nieusprawiedliwionych godzin:  

1) rozmowa indywidualna z wychowawcą z uczniem odnotowana w dzienniku,  

2) rozmowa wychowawcy z uczniem i jego rodzicami odnotowana w dzienniku (najpóźniej 

po ok. 20 godzinach nieusprawiedliwionych),  

3) kontakt wychowawcy z pedagogiem (umówienie ucznia na rozmowę wychowawczą),  

4) upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły, która skutkuje oceną naganną z zachowania 

na semestr.  

9. Konsekwencje wynikające ze spóźnień na lekcję:  

1) dziesięć spóźnień odnotowanych w dzienniku lekcyjnym skutkuje w ciągu semestru 

obniżeniem oceny do poprawnej. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 70  

1. Liceum posiada własny ceremoniał oraz sztandar.  

2. 28 października( każdego roku) obchodzony jest DZIEŃ PATRONA SZKOŁY połączony z 

integracją klas pierwszych. Dzień ten służy integracji całej szkoły oraz kultywowaniu tradycji 

szkoły.  

3. W klasie maturalnej odbywa się szkolny bal – zwany „studniówką”. Organizacja balu musi 

uwzględnić postanowienia zawarte w odrębnych regulacjach prawnych.  

§ 71  

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady prowadzenia przez liceum gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

 

Nakło nad Notecią, 28.11.2019r. 


