
STATUT 
LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KWIDZYNIE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE 
 

Rozdział 1 
Informacje o szkole 

 
§ 1 

 
1.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kwidzynie (zwanej dalej Szkołą) jest 

publiczną szkołą ponadpodstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych i działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Siedzibą Szkoły jest miasto Kwidzyn; adres ul. Konarskiego 12 , 82-500 Kwidzyn. 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi : Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kwidzynie 

Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 

 
§ 2 

 
1. Organem prowadzącym szkołę jest  Powiat Kwidzyński. 
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Pomorski Kurator Oświaty. 
3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Powiatu Kwidzyńskiego a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 
Kwidzyńskiego. 
4. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno – 
Administracyjny Szkół w Kwidzynie ( PZEAS ) 
5. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Liceum dla Dorosłych 
w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. 
6.Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej 
i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami. 
7.Szkoła udostępnia  informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 3 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom zwanym dalej „słuchaczom” bezpłatne nauczanie w zakresie 
obowiązku nauki, umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym: 

1) świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego ( w przypadku nieprzystąpienia    
absolwenta do egzaminu maturalnego ); 
2)  świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 4 lata. 
3. Kształcenie w szkole prowadzone jest w formie : stacjonarnej, wieczorowej i zaocznej. 
4. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy. 
5. Szkoła zapewnia słuchaczom dostęp do biblioteki szkolnej oraz  gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej  i pomocy przedlekarskiej. 



6. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r. szkoła prowadzi klasy 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, do których zastosowanie mają przepisy niniejszego 
statutu z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 
7. Szkoła realizuje dla liceum program nauczania o strukturze przedmiotowej. 
8.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

9.Szkoła dąży do kształtowania prawości charakteru, poszanowania norm społecznych oraz 

godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości, 

rzetelności i odpowiedzialności. 

10.Kształcenie w szkole ma na celu wszechstronny rozwój osobowości słuchaczy, 

uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje 

psychofizyczne. 

11.Szkoła sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia. 

12.Szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy, uczy racjonalnej organizacji pracy własnej, 

wskazuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania z 

nowoczesnych źródeł informacji, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników. 

 
 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich wypracowywania 

 
§ 4 

 
1. Model absolwenta szkoły: Absolwent to obywatel Europy XXI wieku, który: 

1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy; 
2) jest świadomy  życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; 
3) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi; 
4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne; 
5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 
6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; 
7) umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 
8) twórczo myśli; 
9) umiejący stale się uczyć i doskonalić; 
10) umie planować swoją  pracę  i ją  organizować; 
11) jest człowiekiem wolnym, zdolnym do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie 

nastawionym do świata i ludzi; 
12) jest człowiekiem tolerancyjnym, dbającym o bezpieczeństwo własne i innych; 
13) jest aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny; 
14) obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia; 
15) jest altruistą. 

 
§ 5 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla liceum 



ogólnokształcącego uwzględniając  cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze 
swym charakterem opisanym w statucie. 
2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów 
uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania. 
4. Organizację nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów 
uzupełniających , o których mowa w ust. 5, określa dyrektor w drodze zarządzenia. 
5. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne 
rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. 
6. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne 
dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz 
zatrudnienia. 
 

§ 6 
 

1.Zadaniem szkoły jest w szczególności: 
1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; 
2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl 

życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; 
3) udzielanie słuchaczom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej; 
4) organizowanie kształcenia specjalnego dla słuchaczy z niepełnosprawnością, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie; 
5) organizowanie nauczania w miejscu pobytu słuchacza na podstawie orzeczenia o 
potrzebie nauczania indywidualnego; 
6) wspieranie słuchaczy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie 
indywidualnego programu lub toku nauki; 
7)  koordynowanie udzielania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej; 
8) zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
szkolnych. 

 
§ 7 

 
1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy 

z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami, o których mowa w rozdziale 3; 
2. Dążenie do wysokiej  jakości wykonania zadań szkoły, z uwzględnieniem dążenia do jak 
najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu 
zawodowym pracowników szkoły. 

 
§ 8 



 
1.Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców słuchaczy 
niepełnoletnich w dążeniu do: 

1) rozwijania u słuchaczy zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich 
indywidualnych potrzeb; 

2) ochronie słuchaczy przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie 
rozwijającej się ich samodzielność. 

 
§ 9 

 
1. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest: 

1) wszechstronny rozwój słuchacza we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym  
i  duchowym; 

2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz 
o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania. 

2. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 
1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w 
realizowanych podstawach programowych przez wszystkich nauczycieli  
i pracowników szkoły; 
2) towarzyszenie słuchaczom, rodzicom słuchaczy niepełnoletnich i nauczycielom w 
zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój ; 
3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 
rówieśniczego. 

 
 

§ 10 
 

1. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej opracowuje  zespół nauczycieli do 
spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców. 

2. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej zespół nauczycieli do 
spraw wychowania i profilaktyki opracowuje aktualizację programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

3. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  oraz jego 
aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy. 

4.  Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych 
rodziców i nauczycieli. 

 

§ 11 
 
1.   W celu wspierania potencjału rozwojowego słuchaczy i stwarzania im warunków do 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła organizuje 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2.   Szkoła we współpracy z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami 
prowadzi działania zmierzające do wieloaspektowego rozpoznania potrzeb słuchaczy i 
buduje wspólną strategię działań wspierających ucznia objętego pomocą psychologiczno-



pedagogiczną, realizowanych w szkole i w domu. 
3.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana słuchaczom w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,                    
a także na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich 
funkcjonowanie w szkole. 

4.   Nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu 
rozpoznania u słuchaczy uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się. 

5.   Nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają słuchaczom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych 
potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w Roz. 4 § 

6. Na wniosek lub za zgodą rodziców słuchacza niepełnoletniego, dyrektor kwalifikuje 
uczniów do udziału w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

7. Szkoła na koniec roku szkolnego dokonuje oceny efektywności wsparcia udzielanego 
uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

8. W przypadku niezadowalających efektów wsparcia udzielanego w szkole, dyrektor,  
w porozumieniu z rodzicami słuchacza niepełnoletniego, zwraca się do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o dokonanie diagnozy specjalistycznej i uzupełnienie 
dotychczasowych form wsparcia. 

9. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz  
gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy.  

10. Rodzicom, przysługuje prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej ich dziecka, 
zgromadzonej w wyniku prowadzonych obserwacji pedagogicznych i udzielanego 
wsparcia.  

11. Słuchacz pełnoletni ma prawo dostępu do dokumentacji zgromadzonej w wyniku 
udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest pedagog. 
13. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności metodycznych i wychowawczych w 
szczególności w formie porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń. 

14. Dyrektor, do 30 września danego roku szkolnego,  podaje do wiadomości roczny plan 
działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-
wychowawczych uczniów. 

 
§ 12 

 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla słuchaczy z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w klasach ogólnodostępnych  
w formie kształcenia specjalnego w integracji1 ze środowiskiem szkolnym. 

2. Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami i dostarczone do szkoły  
z wnioskiem rodziców, pełnoletniego ucznia  o objecie ucznia kształceniem specjalnym. 

3. Dyrektor dla każdego słuchacza objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół 
nauczycieli i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie  wdrożenie i ocenę 
efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

                                                           
 



4. Słuchaczom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 
1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który zawiera 

informacje o dostosowaniu programów nauczania oraz organizacji zajęć szkolnych  do 
rozpoznanych i zdiagnozowanych potrzeb ucznia; 

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne. 
5. Szkoła realizuje programy integracji przygotowujące słuchaczy objętych kształceniem 

specjalnym do samodzielności w życiu dorosłym, w tym wyboru miejsca pracy lub dalszego 
kształcenia. 

6. Rodzicom słuchacza niepełnoletniego objętego kształceniem specjalnym, a także 
pełnoletnim słuchaczom objętym kształceniem specjalnym przysługuje prawo 
uczestniczenia w organizacji kształcenia specjalnego, w tym do czynnego udziału w 
posiedzeniach zespołu, o którym mowa w ust. 3. 

7. Szkoła we współpracy z rodzicami słuchacza niepełnoletniego, słuchaczem pełnoletnim,  
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami buduje wspólną strategię 
działań wspierających ucznia objętego kształceniem specjalnym, realizowanych w szkole i 
w domu. 

8. Koordynatorem kształcenia specjalnego w szkole jest nauczyciel posiadający kwalifikacje z 
zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia 
specjalnego. 

9. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 
odrębne przepisy. 

 
§ 13 

 
1.   Słuchacze niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki 
na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

2.   Szkoła zapewnia integrację słuchaczom niebędących obywatelami polskimi ze 
środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych 
z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 
kształceniem za granicą. 

3.   Słuchacze należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 
się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w 
odrębnych przepisach.  

 
 

 
§ 14 

 
1. Szkoła wspiera słuchaczy w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień 

poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne 
możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Nauczyciele zapewniają słuchaczom możliwość rozwijania własnych zainteresowań                             



i uzdolnień na zajęciach  obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji, w tym 
indywidualizacji zadań domowych i prac klasowych. 

3. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 
szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. 

4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania szkoły w 
konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. 

5. Uczniom  u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni 
psychologiczno - pedagogicznej  szkoła zapewnia organizację indywidualnego programu 
nauki lub/i indywidualnego toku nauki. 

6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki 
określają odrębne przepisy.  

 
§ 17 

 
1. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w 

szczególności; 
1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 
2) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 
3) ustalenie długość przerw międzylekcyjnych w taki sposób że umożliwiają uczniom 

spożycie posiłków na terenie szkoły; 
4) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 
5) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 
6) nieograniczony dostęp do środków czystości; 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo słuchaczy i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły 
do momentu jej opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania słuchaczy w czasie pobytu w szkole, a także o 
tym jaki jest porządek i organizacja zajęć. 

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 
szkoły, zgodnie z zakresem zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły opisanym w 
rozdziale 5 niniejszego statutu. 

5. Dyrektor, w drodze zarządzenia, określa warunki zapewnienia słuchaczom bezpieczeństwa 
w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem: 
1) zasad sprawowania opieki nad słuchaczami w czasie zajęć obowiązkowych 

z uwzględnieniem opieki nad niepełnoletnimi słuchaczami, którzy nie korzystają z 
zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad słuchaczami w czasie przerw w zajęciach szkolnych 
oraz przed zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad słuchaczami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 
6. Zasady opieki nad słuchaczami w czasie wycieczek i wyjść grupowych uczniów  określają 

odrębne przepisy oraz określone przez dyrektora w drodze zarządzenia: 
1) procedura organizacji wycieczek szkolnych; 
2) procedura wyjść grupowych uczniów poza teren szkoły; 
3) procedura uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 

organizowanych poza szkołą oraz reprezentowania szkoły w innych wydarzeniach. 
7. Elementem wspomagającym działania szkoły  w zapewnieniu słuchaczom i pracownikom 

bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego. 
8. Do organizacji szkolnego monitoringu w tym przetwarzania i przechowywania danych 



pozyskanych w  nagraniach, zastosowanie mają odrębne przepisy. 
9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez słuchaczy, 

nauczycieli, rodziców  i osoby odwiedzające szkołę. 
10. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku określa dyrektor w drodze 

zarządzenia.   
11. W szkole działa zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, którego 

zadaniem jest integrowanie działań na rzecz podnoszenia jakości bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w szkole.  

12. W  szkole zatrudniony jest społeczny inspektor ds. bezpieczeństwa. 
 

§ 18 
 
1. Szkoła zapewnia słuchaczom  możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedlekarskiej, spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego w sprzęt, 
które  określają odrębne przepisy.  

2. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
3. W szkole dostępne są apteczki w 5 punktach: pokoju nauczycielskim, pracowni chemicznej, 

pracowni fizycznej, pracowni biologicznej, gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego. 
a dla grup realizujących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze poza terenem szkoły   apteczki 
mobline  znajdują się w gabinecie pielęgniarki. 

4. Uczniowie objęci są opieką zdrowotną przez podmioty wskazane przez Starostwo 
Powiatowe w Kwidzynie. 

5. Opiekę zdrowotną w szkole organizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 
oraz lekarz dentysta w zakresie opieki stomatologicznej na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach.  

6. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prowadzi czynne  poradnictwo dla 
uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami 
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. 

7. Dyrektor przedstawia słuchaczom i rodzicom słuchacza niepełnoletniego informacje o 
organizacji opieki zdrowotnej w szkole i planowanych działaniach profilaktycznych w 
terminie do 30 września poprzez informację przekazaną przez wychowawcę na spotkaniu 
z rodzicami. 

8. Opieką zdrowotną nie są objęci słuchacze, którzy  złożyli sprzeciw do dyrektora szkoły w 
formie pisemnej. 

9. Słuchaczowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają 
pracownicy szkoły. 

10. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej szkoła niezwłocznie informuje 
rodziców. 

11. Dyrektor, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających 
udzielania słuchaczom pomocy przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także  tryb 
postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 
 
 
 

Rozdział 3 



 
Organy szkoły 

 
§ 19 

1. Organami szkoły są: 
1) dyrektor  szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd słuchaczy. 

 
§ 20 

 
1. Szkołą kieruje dyrektor. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą Prawo 

oświatowe, a w szczególności: 

 

1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje 

ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, 

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej 

i samodzielnej pracy słuchaczy oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne, 

4) przewodniczy radzie pedagogicznej, 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, które 

są niezgodne z przepisami prawa, i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

6) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności Szkoły, 

7) sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie 

finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) opracowuje arkusz organizacyjny, 

9) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły, 

10) dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli, 

11) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 

12) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły, 

13) występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) w sprawach 

odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

14) współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem słuchaczy, i organizacjami 

związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły, 

15) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły, 

16) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 



określonych przepisami, 

17) podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy, 

18) zapewnia bezpieczeństwo słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę, 

19) wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 

20) dopuszcza do użytku w Szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki 

określone odrębnymi przepisami, 

21) zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych Szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym, 

22) przekonuje słuchaczy do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie 

przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania. 

 

3. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach: 

 

 przyjmowania słuchaczy do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy, 

 skreślenia z listy słuchaczy na warunkach określonych niniejszym statutem; skreślenia 

dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 

4. Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.  

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. 4, 5 i 6, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 
 

§ 21 
 
1. W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 

wicedyrektor. 
2. Zastępujący wicedyrektor, wykonując czynności z zakresu kompetencji dyrektora, korzysta 

z pieczątki o treści  wz./z up. dyrektora imię i nazwisko osoby zastępującej. 
 

§ 22 
 
1. Rada pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kwidzynie zwana dalej 

„radą pedagogiczną”  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych 



zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek, mogą także uczestniczyć 

(z głosem doradczym) osoby zapraszane przez dyrektora. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze rady pedagogicznej wynikają z obowiązujących 

przepisów prawa. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

 zatwierdzanie planów pracy, 

 podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 

 podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, 

 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

 dokonywanie zmian w statucie Szkoły. 

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 
pracy wystawionej przez dyrektora, a także wydaje opinie w sprawie kandydatów na 
stanowiska kierownicze w szkole oraz opiniuje wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły. 

7. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu rady pedagogicznej Szkoły”, który 
określa: 
1) organizację zebrań; 
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 
3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

8.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste słuchaczy lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

9. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie. 
 
 

§ 23 
 

 
 

 



1. Samorząd słuchaczy  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kwidzynie zwany dalej 
samorządem słuchaczy jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół słuchaczy 
szkoły w danym roku szkolnym. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego  określa Regulaminu 
samorządu słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kwidzynie uchwalony 
przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.   

3. Samorząd słuchaczy stoi na straży przestrzegania praw słuchaczy w szkole oraz tworzy 
warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  
wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

4. Szczegółowe prawa samorządu słuchaczy określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 

5. Samorząd słuchaczy działa pod opieką nauczyciela opiekuna samorządu. 
6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna 

samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 
 

§ 24 
 

1. Szkolny klub wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kwidzynie 
zwany dalej klubem wolontariatu jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół 
słuchaczy szkoły w danym roku szkolnym. 

2. Zasady wybierania i działania klubu wolontariatu określa Regulamin Szkolnego klubu 
wolontariatu przy Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kwidzynie uchwalony przez 
ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Szkolny klub wolontariatu pozwala na kształtowanie u słuchaczy postaw prospołecznych, 
w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

4. Szczegółowe prawa i obowiązki członków szkolnego klubu wolontariatu określają: Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148); Ustawa z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 
2016 r., poz. 1817 ze zm); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.). 

5. Szkolny klub wolontariatu działa pod opieką nauczyciela opiekuna klubu wolontariatu. 
6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna 

Szkolnego klubu wolontariatu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i 
uprawnień. 

 
 

§ 25 
 
1. W szkole działają wybrani większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich 

słuchaczy, Rzecznicy Praw Słuchacza. 
2. Rzecznicy Praw Słuchacza reprezentują interesy uczniów przed całą społecznością 

szkolną i wykonują zadania przewidziane Statutem szkoły.  
3. Rzeczników Praw Słuchacza jest dwóch: uczeń i nauczyciel. 
4. Główna rola Rzeczników Praw Słuchacza polega na aktywnym interweniowaniu wszędzie 

tam, gdzie naruszane są prawa ucznia, oraz na inicjowaniu działań mających na celu 
obronę praw dziecka. 



5. Rzecznicy Praw Słuchacza działają na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, Statutu 
Szkoły i Wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

6. Słuchacze powinni mieć możliwość wyboru spośród przynajmniej dwóch  kandydatów 
słuchaczy i nauczycieli: 
1) Wybory powinna poprzedzić szeroka akcja informacyjna. 
2) Z tygodniowym wyprzedzeniem należy poinformować społeczność szkolną o terminie 

wyborów oraz o osobach kandydatów. 
3)  Rolę Komisji Wyborczej pełnią słuchacze wybrani spośród samorządu słuchaczy. 

7.  Rzecznik Praw Słuchacza może być odwołany:  
1) a wniosek samorządu uczniowskiego;  
2) na wniosek samego rzecznika. 

8.  Kadencja Rzecznika Praw Słuchacza trwa 2 lata. 
 

§ 26 
 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 
2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 
3. Organy szkoły tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy  

organami szkoły z uwzględnieniem  sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał 
organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna. 

5. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów 
kolegialnych szkoły. 

 
§ 27 

 
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie 
członkowie tych organów. 

2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze  
spotkania negocjacyjnego.  

3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron 
konfliktu. 

4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana 
przez organ prowadzący. 

 
Rozdział 4 

 
Organizacja pracy szkoły 

 
§ 28 

 
1.  Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 
przepisy. 

2. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły w 
uzgodnieniu ze środowiskiem szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych. 



3. W terminie do 30 września dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz 
organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy. 
5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora.  
6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane  w 

systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone: 
1) w liceum stacjonarnego wieczorowym zajęcia odbywają się od poniedziałku 

do czwartku w godzinach 15:30 do 20:30; 

2) w liceum zaocznym w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 15.00. 

7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i 
międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 

8. Podział zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach 
oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie określa arkusz 
organizacyjny szkoły.  

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
10. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut,  a przerwa umożliwiająca uczniom spożycie 

posiłku na ternie szkoły trwa 20 minut. 
11.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także w formie wyjść grupowych 

słuchaczy,  których organizację określają odrębne przepisy oraz określona przez dyrektora 
w drodze zarządzenia procedura wyjść poza teren szkoły. 

12.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się także w formie krajoznawstwa i 
turystyki, w tym za granicę. 

13. Formami krajoznawstwa i turystyki są: 
1) wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których 

udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności 
posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania 
wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od 
uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania 
się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną 
aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych. 

14. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie 
krajoznawstwa i turystki określają odrębne przepisy oraz ustalona przez dyrektora w 
drodze zarządzenia procedura organizacji wycieczek szkolnych. 

 
 

§ 29 
 

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem  
danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego 
podjętych w innym trybie.  

2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny  zawiera w szczególności: 
1) przydział słuchaczy do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; 



2) organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu 
organizacyjnym; 

3) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i 
specjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie; 

4) przydział wychowawców do oddziałów; 
5) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa; 
6) organizację biblioteki szkolnej; 
7) organizację pracy pracowników obsługi i administracji; 
8) organizację opieki medycznej nad uczniami. 

3. Podstawą  organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla 
poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i słuchaczy. 

4. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły określają odrębne przepisy. 
 

Rzecznik Praw Słuchacza 
 

§ 30 
 
  

1.  Rzecznik Praw Słuchacza nie ustanawia żadnych praw. Może jednak sugerować, że istnieje 
potrzeba zmiany lub ustanowienia nowych praw. 

2.  Rzecznicy Praw Słuchacza informują każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez 
siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu. 

3.   Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności: 
1) znajomość Konwencji Praw Dziecka, Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego oraz Wewnętrznego systemu oceniania, 
2) informowanie słuchaczy o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 
3) zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole, 
4) wspomaganie słuchaczy w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub 

poszczególnych uczniów, 
5) reprezentowanie interesów słuchacza w sprawach związanych z rozstrzyganiem 

sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych, 
6) gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole, 
7) przedstawianie raz do roku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej 

sprawozdania ze swej działalności, w tym raportu dotyczącego przestrzegania praw 
ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów uczniów. 

4.   Rzecznik ma prawo do: 
1) niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów, 
2) reprezentowania interesów słuchaczy, których sprawy są rozpatrywane podczas 

posiedzeń Rady Pedagogicznej, 
3) zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu, 
4) odstąpienia od podjęcia interwencji. 

5.   Rzecznik może: 
1) rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie, 
2) rozmawiać i zasięgać opinii rady pedagoga szkolnego, 
3) organizować konfrontacje wyjaśniające, 
4) uczestniczyć w roli obserwatora w konfrontacjach dyrekcji ze słuchaczem i danym 

nauczycielem na wniosek słuchacza, 
5) inicjować w szkole działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia, 



6) korzystać z pomocy profesjonalnych negocjatorów 
6.   Rzecznikom Praw Słuchacza zgłaszane są przypadki naruszania lub podejrzenia o 

naruszenia praw ucznia. Do Rzecznika (ucznia lub nauczyciela) może się zwrócić w 
sprawach szkolnych każdy uczeń, rodzic ucznia lub pracownik szkoły, a jego obowiązkiem 
jest rozpatrzenie sprawy. Rzecznicy praw ucznia działają wspólnie i informują się 
wzajemnie o zgłoszonych im przypadkach naruszanych praw. Każdy przypadek rozpatrują 
wspólnie i decydują, jakie działania każdy z nich podejmie. 

7.    Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń: 
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 
3) w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego i rady 

pedagogicznej, 
4) ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły. 

8.    Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel: 
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
2) podjęcie mediacji ze stronami, 
3) w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do dyrektora szkoły o 

podjęcie decyzji w danej sprawie 
4) po wyczerpaniu procedury każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej. 
9.  Zgromadzone przez rzeczników informacje, dotyczące każdego zgłoszonego przypadku 

naruszania praw ucznia w szkole, są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 
 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 
§ 31 

 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę w celu przygotowania słuchaczy do wejścia na rynek pracy, dokonywania 
racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację. 

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie słuchaczom 
wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku 
kształcenia zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez: 
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących słuchaczy do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:  

a)  wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 
zadań zawodowych;  

b)  instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób  z niepełnosprawnością 
w życiu zawodowym;  

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i 
dla uczniów niedostosowanych społecznie; 



4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na 
pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 
stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia; 

5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;  
6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel (ze specjalnością 
doradztwo zawodowe ). 

5. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program realizacji 
doradztwa zawodowego. 

6. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne przepisy.  
 

Wolontariat  
 

§ 32 
 
1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 
2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na 

rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, skierowane do 
ludzi najbardziej potrzebujących, inicjowanie działań w środowisku lokalnym, 
wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych, kulturalnych.  

3. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą: 
1) opiekun/ koordynator Klubu;  
2) członkowie Klubu – uczniowie szkoły. 

 4. Członkiem Klubu może być każdy słuchacz, który ukończył 18 lat i przedłożył pisemną zgodę  
na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani słuchacze przed ukończeniem 18 roku 
życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko 
pod nadzorem nauczyciela.  

5. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:  
1) nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska 

lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;  
2) tworzenie więzi między uczniami a nauczycielami;  
3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu ora z jej propagowanie;  
4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;  
5) kształtowanie postaw prospołecznych; 
6) rozwijanie empatii, zrozumienia; 
7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;  
8) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;  
9) kształtowanie umiejętności działania zespołowego 
10) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 

własnych zainteresowań; 
11) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; 
12) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;  
13) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;  
14) przedstawienie działalności wybranych organizacji;  
15) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu 

rówieśniczym i rodzinnym;  



16) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji 
społecznych.  

6. Formy działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:  
1) poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, 

chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji; 
2) na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji 

poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych.  
7. Wolontariuszem może być uczeń, który posiada: 

1) dużo optymizmu i chęć do działania;  
2) motywację do niesienia pomocy potrzebującym;  
3) umiejętność wygospodarowania wolnej chwili na rzecz pracy dla innych;  
4) empatię, wrażliwość i otwartość. 

 8. Wolontariusz ma prawo do :  
1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;  
2) podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w 

domu; 
3) wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu 

Wolontariatu;  
4) otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;  
5) uzyskania informacji o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną 

pracą. 
 9. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę poprzez:  

1) pochwały dyrektora na szkolnym apelu; 
2) przyznanie dyplomu;  
3) słowne uznania wobec zespołu klasowego;  
4) pisemne podziękowania do rodziców; 
5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły.  
10. Zadaniem opiekuna/ koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:  

1) utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi 
współpracuje wolontariat szkolny;  

2) tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;  
3) dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy; 
4) organizowanie spotkań roboczych, mających na celu zapoznanie młodzieży z 

planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;  
5) stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy;  
6) przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie 

pracy wolontariuszy;  
7) przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.  

11. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.  
12. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.  
13. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin wolontariatu. 
 

Biblioteka 
§ 33 

 



1.W szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ( ICIM).  
2.Organizacja biblioteki szkolnej:  

1) W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji 
potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 
oraz wiedzy o regionie i kraju.  

2) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 
pracownicy obsługi szkoły za zasadach ogólnie przyjętych:  

3) Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg 
opracowanego planu wypożyczeni. 

4) Zadaniem biblioteki i ICIM jest :  
a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych;  
b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i 

medioteki,  
c) prowadzenie działalności informacyjnej;  
d) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych;  
e) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i 

medialnej;  
f) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;  
g) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
h) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;  
i) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
j) organizacja wystaw okolicznościowych.  

5. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:  
1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki,  
b)  prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,  
c)  prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,  
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka między 

przedmiotowa),  
e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, bibliotekarzami i innymi 
instytucjami pozaszkolnymi;  

f) współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami 
zainteresowań,  
g)  stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa,  
h) współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez 

organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,  
i) organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów do 

poszczególnych przedmiotów, wzorcowych konspektów lekcji, scenariuszy 
zajęć itp. opracowanych przez nauczycieli nowatorów, 

 j)  popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających 
szybkie dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych 
źródłach informacji,  



2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  
a) gromadzenie zbiorów,  
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  
c) selekcjonowanie zbiorów,  
d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,  
e) prowadzenie dokumentacji pracy.  

6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami (prawnymi 
opiekunami) oraz innymi bibliotekami:  

1) Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:  
a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania 

i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych 
itp.,  

b) trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,  
c) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach 

czytelniczych,  
d) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności 

wychowawcze; 
2) Uczniowie:  

a) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,  
b) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,  
c) są informowani o aktywności czytelniczej,  
d) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,  
e) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,  
f) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 
g) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru 

podręcznego; 
3) Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania 

się w celu: 
a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów, 
b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,  
c) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,  
d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z 

informacji, 
e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w 

zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie; 
4) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:  

a) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki 
metodyczne, czasopisma pedagogiczne, 

b) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do 
pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część 
zajęć, 

c) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w 
bibliotece,  

d) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują 
informację o stanie czytelnictwa, 



e) mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów 
multimedialnych; 

5) Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 
partnerstwa w: 

a)  rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach 
rodzicielskich),  

b)  popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,  
c)  współudziale rodziców w imprezach czytelniczych; 

6) Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:  
a) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa w bibliotekach innych szkół,  
b) wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim,  
c) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach 

informacji. 
 7. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole 
programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

 8.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły: 
1) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 
2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 
3) kontroluje stan ewidencji;  
4) zarządza scontrum zbiorów bibliotecznych; 
5) odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza; 
6) uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej; 
7) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką; 
8) zapewnienia realizację ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna” w 

ramach nauczania różnych przedmiotów; 
9) hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza.  

9. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: wydawnictwa informacyjne, słowniki, 
encyklopedie, lektury wg ustalonego przez MEN w podstawie programowej kanonu, 
literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, 
czasopisma dla nauczycieli i uczniów, kasety magnetofonowe, kasty video, płyty CD i DVD, 
przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne.  

10. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników biblioteki ujęte są w przydziale 
czynności i planie pracy biblioteki.  

11. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i 
innych ofiarodawców. 

 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

§ 34 
 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną w szkole słuchaczom, rodzicom 
słuchaczy niepełnoletnich i nauczycielom określa System Pomocy Psychologiczno - 
Pedagogicznej oraz wspierania uczniów. Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i 



zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchaczy oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza i czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 
potencjału rozwojowego słuchacza i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej;  
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową słuchacza i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 

3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
5.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami słuchaczy niepełnoletnich; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) słuchacza; 
2) rodziców słuchacza niepełnoletniego; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) pracownika socjalnego; 
10) asystenta rodziny;  
11) kuratora sądowego; 
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 



7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy ze 
słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w 
formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) porad i konsultacji; 
8) warsztatów. 

8.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

9.  Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla słuchaczy w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się. 

10.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla słuchaczy mających trudności w 
nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników 
zajęć nie może przekraczać 8. 

11.  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 
potrzebami uczniów. 

12.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu polegają na wspomaganiu 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia te są 
prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Prowadzą je nauczyciele, 
wychowawcy i specjaliści. 

13.  Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej zindywidualizowaną ścieżką, jest 
organizowane dla słuchaczy, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 
trudności w funkcjonowaniu, wynikające  w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

14.  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie ze słuchaczem. 

15.  Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 
wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

16.  Zadania pedagoga: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych słuchaczy, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych słuchaczy w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień słuchaczy oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu słuchaczy, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie słuchacza i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 



3) udzielanie słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

7) pomoc  nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień słuchaczy; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych słuchaczy w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień słuchaczy oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu słuchaczy, w tym 
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie słuchacza i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
17.  Zadania nauczycieli: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych słuchacza; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień słuchaczy; 
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

słuchaczy, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie słuchaczy i ich 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 
słuchaczy w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 
funkcjonowania;  

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w 
szczególności w zakresie oceny funkcjonowania słuchaczy, barier i ograniczeń w 
środowisku utrudniających funkcjonowanie słuchaczy i ich uczestnictwo w życiu 
szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 
słuchacza oraz planowania dalszych działań. 

18.  Zadania dyrektora: 
1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2) decydowanie o objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi; 
3) decydowanie o zakończeniu udzielania pomocy w określonej formie; 
4) ustalenie dla ucznia formy, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą 
realizowane; 

5) informowanie na piśmie słuchacza o ustalonych dla niego formach, sposobach i 
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin; 

6) decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania słuchaczowi danej formy 
pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy. 

19. Słuchacze oraz Rodzice słuchacza niepełnoletniego są informowani o ustalonych 
formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz 
wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane. 



20.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający słuchaczom 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z 
rozporządzeniem MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, a 
określoną w szkolnej instrukcji prowadzenia dokumentacji. 

 
Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 35 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel; 
2) bibliotekarz; 
3) pedagog szkolny; 
4) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 
4. W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora.   
 

§ 36 
 

1.  Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z 
jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki 
pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie 
powierzonych mu  zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 

2.  Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich 
zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i 
osiąganiu dojrzałości. 

3.  Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  
1) realizowanie programów pracy szkoły  w czasie  powierzonych mu do realizacji zajęć 

edukacyjnych; 
2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych przez 

szkołę, w tym zakresie : 
a) systematyczne kontrolowanie miejsc w których przebywają słuchacze pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 
b) sumienne pełnienie wyznaczonych dyżurów; 
c) bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni chemicznej, fizycznej, 

biologicznej, informatycznej, multimedialnej i biblioteki oraz  zasad organizacji 
wycieczek i innych przepisów o organizacji pracy szkoły i zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

3) systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u 
słuchaczy przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn 
problemów w komunikacji; 

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 
słuchaczy zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 



5) systematyczne kontrolowanie obecności słuchacza na zajęciach oraz podejmowanie 
czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności; 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 
7) komunikowanie się z rodzicami słuchacza niepełnoletniego w sprawach nauki oraz 

zachowania słuchaczy; 
8) wspieranie słuchaczy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów 

osobistych; 
9) organizowanie pomocy słuchaczy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
10) opieka nad powierzonymi gabinetami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie. 
5.  Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego 

podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne 
uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje 
wspomagające szkołę. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej. 
 

§ 37 
 

1.  Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy opiekuje się słuchaczami w powierzonym mu 
oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 
1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z 

wychowankami; 
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie 

realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych; 
3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych 

potrzeb wychowanków; 
4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami słuchaczy niepełnoletnich, systematyczne 

informowanie ich o postępach słuchaczy oraz działaniach podejmowanych przez 
szkołę; 

5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we 
wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i 
ochrony ich zdrowia; 

6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności 
wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej 
wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki..; 

7) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

3. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 
wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne 
formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 

 

§ 38 
1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni 

wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 
2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 



1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 
b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z 

użyciem różnorodnych źródeł informacji,   
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania, 
d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc 

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

 i społeczną; 
2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli 
i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 
e) selekcjonowanie zbiorów 
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy: 
1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii 

i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników; 
2) stwarza warunków umożliwiające uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w 

czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 
3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych; 
4) podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami szkoły. 

 

§ 39 
1.  Pedagog szkolny koordynuje wychowawcze działania szkoły, a także organizuje wsparcie 

słuchaczy, którzy ze względu na problemy rozwojowe, zdrowotne, socjalne i inne 
potrzebują pomocy.  

2.   Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych słuchaczy w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień  oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu słuchaczy, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 
ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo uczniów w życiu  szkoły; 

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
młodzieży, w tym zakresie organizowanie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć 



psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców, porad, konsultacji i warsztatów dla 
rodziców i nauczycieli, porad dla słuchaczy; 

4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

5) prowadzenie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - 
promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami 
trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i 
problemowych; 

6) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o 
charakterze profilaktyczno-wychowawczym; 

7) działanie w zespołach wychowawczych; 
8) opiniowanie spraw słuchaczy dotkniętych przemocą domową i opracowywanie 

wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska 
Karta; 

9) postulowanie objęcia opieką prawną słuchaczy wychowujących się w środowiskach 
patologicznych; 

10) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kwidzynie i innymi 
podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

3. Pedagog szkolny na koniec każdego semestru przedstawia radzie pedagogicznej 
sprawozdanie z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. 
na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców). 

4. Pedagog szkolny współpracuje z dyrektorem w zakresie tworzenia (modyfikowania) i 
realizowania programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, innych planów i 
programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem 
jakości pracy szkoły. 

 

§ 40 
 

1.  Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych należy w szczególności: 
1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, wg planów pracy szkoły z uwzględnieniem indywidualnych programów 
edukacyjno–terapeutycznych słuchaczy objętych kształceniem specjalnym; 

2) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych w celu dokonania oceny 
funkcjonowania słuchaczy, zaplanowania działań wspierających słuchaczy i ich 
rodziców  a także oceny efektywności podejmowanych działań; 

3) realizowanie wyznaczonych przez dyrektora zintegrowanych działań i zajęć 
określonych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym słuchaczy 
objętych kształceniem specjalnym; 

4) prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne słuchaczy objętych kształceniem 
specjalnym, w tym w szczególności zajęć rewalidacyjnych; 

5) dostosowanie przestrzeni szkoły i miejsca pracy słuchacza objętego kształceniem 
specjalnym do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych; 



6) organizowanie udziału słuchacza objętego kształceniem specjalnym we wszystkich 
szkolnych aktywnościach słuchacza; 

7) czuwanie nad bezpieczeństwem słuchaczy objętych kształceniem specjalnym oraz 
innych słuchaczy będących w otoczeniu;  

8) udzielanie pomocy nauczycielom zatrudnionym w szkole w doborze form i metod 
pracy ze słuchaczami objętymi kształceniem specjalnym; 

9) przygotowywanie opinii o funkcjonowaniu słuchaczy objętych wsparciem pedagoga 
specjalnego; 

10) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom słuchaczy 
niepełnoletnich objętych kształceniem specjalnym polegającej na wspieraniu ich w 
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich 
umiejętności wychowawczych, w tym trudności wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności. 

 

§ 41 

1.  Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-

organizacyjnych szkoły  i ich zmian. 

2. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli, w tym w szczególności: 
1) wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 
2) występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla 

nauczyciela; 
3) występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli; 
4) występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych. 

3. Wicedyrektor prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji 
przebiegu nauczania, wychowania i opieki szkoły. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa 
dyrektor. 

 
§ 42 

 
1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania szkoły jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego 
otoczenia w czystości i porządku.  

2. Do podstawowych obowiązków pracowników administracji należy w szczególności:  
1) przestrzeganie przepisów prawa;  
2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;  
3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;  
4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;  
5) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  
6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami.  
3.  Szczegółowy zakres obowiązków i zadań pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor 

szkoły.  
4.  Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków 

na zajmowanym stanowisku.  



 

§ 43 

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych 
nauczycieli i pracowników szkoły  określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie 
prawa pracy. 

 
Rozdział 6 

 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 44 
 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. W szkole nie ocenia się 
zachowania. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego 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 osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach 

w tym zakresie, 
2) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 
3) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i 

specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych, 
4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen 

semestralnych klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 
 
 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala 
się w stopniach 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. 

4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, 

lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.  

 

 

§ 45 

1. Słuchacze na początku każdego semestru mogą zapoznać się w bibliotece szkolnej z: 
1) wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie wynikające z 

realizowanego przez nauczyciela programu nauczania; 
2) sposobami sprawdzania osiągnięć. 

2. Oceny są jawne dla słuchaczy. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 
inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona słuchaczowi, jak i  jego 
rodzicom w  miejscu jej przechowywania w obecności nauczyciela. 

5) 2a. Sposób uzasadniania ustalonej oceny zawiera § 27 rozdział 9 ust. 4a. 
3. O ustalonej ocenie semestralnej informuje się po klasyfikacji. 

§ 3h 
1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania, 

2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po 
każdym semestrze. 

3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
6)        3a. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciel  

7) prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują  
8) słuchacza , a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – również jego  
9) rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego. 

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych  dopuszcza się słuchacza, który 
uczęszczał na obowiązkowe zajęcia, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w 
wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz uzyskał z 
tych zajęć oceny pozytywne. 

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 



6. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż 
do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 
sierpnia. 

7. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i 
matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 
edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej lub pisemnej. 

8. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 
semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej 
bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych 
ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne. 

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 10, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

10. Egzaminy semestralne przeprowadza się według następujących zasad: 

1) termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchacza 
przez  dyrektora szkoły co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem, 

2) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne 
najwyżej z trzech przedmiotów 

3) wszystkie pisemne prace egzaminacyjne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru 
opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. 

4) słuchacz, który zakończył pracę, oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę. 

5) egzamin ustny składa się z pytań problemowych lub zadań do rozwiązywania 
zawartych na karcie egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze 
losowania. 

6) zmiana zestawu pytań jest niedozwolona.  

7) egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do arkusza ocen, indeksu słuchacza. 

11. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 
uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

12. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się po każdym semestrze. 

13. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu 
semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

14. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 
wyznaczono, zgodnie z § 12 pkt 7 dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 



15. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z 
części pisemnej  i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin 
poprawkowy zdaje się w formie ustnej. 

16. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr 
programowo wyższy i zostaje skreślony w drodze decyzji z listy słuchaczy 

17. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły , na pisemny wniosek 
słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać 
semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

20. Wniosek, o którym mowa w ust. 19, słuchacz  składa do dyrektora szkoły, nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie 
klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

21. Słuchacz niepełnoletni szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr 

programowo wyższy, powtarza ten semestr. 

 

§ 46 

1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych słuchacza określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. Oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do 
promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 
szkoły. 

3. Oceny klasyfikacyjne semestralne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia z 
poszczególnych przedmiotów. 

4. Dyrektor zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy 
przedsiębiorczości, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. 
W przypadku zwolnienia słuchacza w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą 
zwolnienia i datę jego wydania. 

 

§ 47 

1. Słuchacz może zgłosić na piśmie, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że 
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 od dnia zakończenia zajęć. 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 



oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 2. Termin 
sprawdzianu ustala się ze słuchaczem. 

4. W skład komisji wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 
same zajęcia edukacyjne; 

5. Nauczyciel o którym mowa w pkt 4 lit.b 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 semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Wyjątkiem 
jest ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych, która może zostać zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin sprawdzianu, 
zadania (pytania) sprawdzające, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o jego ustnych 
odpowiedziach. 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna. 

 

 

§ 48 



1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od 
daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których 
uzyskał poprzednio semestralna ocenę klasyfikacyjna wyższą od oceny 
niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w 
szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i 
zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.1, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” na podstawie 
rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. § 29 ust.3. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.2, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” na podstawie 
rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. § 29 ust.4. Zwolnienie jest 
równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 
edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

 

 
 

Rozdział 7 
 

Słuchacz szkoły 
 
 

§ 49 
1. Słuchacz szkoły ma prawo do: 

1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych 
przez szkołę poza jej siedzibą; 

2) prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym 
znajomości planów i programów pracy szkoły; 

3) sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 
4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli 

z zachowaniem zasad ; 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
6) otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny; 
7) ochrony własności intelektualnej; 
8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 
pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela przedmiotowca i dyrektora w 

przypadku każdej potrzeby; 
9) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 
10) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 



11) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę 
klasy; 

12) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 
przepisach; 

13) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 
określonych przez dyrektora szkoły; 

14) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania 
pracy domowej; 

15) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 
na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora 
szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie 
zwolnienie; 

16) do pomocy w nauce ze strony nauczycieli i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn 
od niego niezależnych (choroba, wypadek losowy, mniejsze zdolności); 

17) do jawności ocen - ocena może być wpisana do zeszytu słuchacza. 
 

 
§ 50 

 
1) Szkoła ma obowiązek chronienia słuchacza, który zwraca się o pomoc w przypadku 

łamania jego praw jako słuchacza opisanych w statucie, jak i praw wynikających z 
odrębnych przepisów. 

2) Tożsamość słuchacza, składającego skargę na łamanie jego praw, jest objęta ochroną i 
nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

3) Dyrektor podejmują działania wyjaśniające spraw dotyczących słuchaczy na wniosek 
słuchacza, jego rodziców – w przypadku słuchacza niepełnoletniego  i  samorządu 
słuchaczy. 

4) Wszelkie informacje uzyskane przez dyrektora  w toku postępowania mediacyjnego 
stanowią tajemnicę służbową. 

5) Do postepowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy 
kodeksu postepowania administracyjnego. 

 
 

§ 51 
 

1.  Do obowiązków słuchacz należy: 
13) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich 

zaplanowanych dla niego  zajęciach szkolnych; 
14) usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach; 
15) systematyczne uczenie się  i podnoszenie swoich umiejętności; 
16) odnoszenie  się z szacunkiem do słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły; 
17) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
18) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 
19) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 
20) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; 
21) nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 
22) przestrzeganie zasad ubioru  określonego w statucie szkoły; 



23) szanowanie symboli państwowych i szkolnych oraz kultywowania ceremoniału 
szkolnego; 

24) dbanie o piękno ojczystego języka i wystrzeganie się wszelkich wulgaryzmów; 
25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

a)  okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom oraz koleżankom i kolegom; 
b)  zachować tajemnice korespondencji i poufność rozmów; 
c) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia 

obowiązków szkolnych przez innych słuchaczy; 
 

 
 

§ 52 
 
1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę 

wyglądu słuchacza. 
2. W szkole obowiązuje  strój: codzienny i galowy. 
3. Codzienny strój słuchacza powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny. 
4. Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich 

dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych. 
5. W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci, ekstrawaganckich 

fryzur, kolczykowania ciała, gadżetów militarnych. 
6. Podczas uroczystości  ucznia  obowiązuje strój galowy. 
7. Strój galowy ucznia stanowi: 

1) dla dziewcząt – granatowa, niebieska, szara lub czarna spódnica/spodnie i biała bluzka 
( lub odpowiednio sukienka); 

2) dla chłopców – granatowy, niebieski, szary lub czarny garnitur  i biała koszula 
( lub sweter i spodnie w w/w kolorach i biała koszula ). 

 
 

§ 53 
 
1.  Słuchacza obowiązuje całkowity zakaz: 

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających; 
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób; 
3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 
4) przynoszenia do szkoły broni i ostrych narzędzi; 
5) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 
6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich za pomocą telefonu komórkowego lub innych 

urządzeń elektronicznych. 
 

§ 54 
 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 
terenie szkoły 
 



1. Słuchacz na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy 
lub inne urządzenia elektroniczne. 
2.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. Odstępstwem od tej zasady może być potrzeba użycia telefonu do celów 
dydaktycznych na polecenie nauczyciela. 
4. Poprzez „używanie” telefonu komórkowego należy rozumieć: 
1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 
5) transmisja danych, robienie zdjęć, nagrywanie lekcji (uczniów i nauczycieli); 
6) wykonywanie obliczeń. 
5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych, np. odtwarzaczy MP3, pojęcie 
„używanie” dotyczy wszystkich wyżej wymienionych zapisów możliwych do wykonania na 
danym urządzeniu. 
6.  Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej 
bibliotece) uczeń ma obowiązek wyciszyć i schować aparat telefoniczny. 
7.  Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna 
jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
8. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy 
uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie 
telefonu. 
9.  Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli podczas 
zajęć edukacyjnych za wyjątkiem: 
1) wykorzystywania telefonów do celów dydaktycznych; 
2) wykorzystywania telefonów do celów służbowych. 

 
§ 55 

 
1.   Słuchacz może być  nagrodzony za wyniki w nauce, w tym udział w konkursach i 

olimpiadach, wzorową frekwencję, działalność w samorządzie słuchaczy  oraz inne 
osiągnięcia ważne dla społeczności szkolnej. 

2.     Formy nagród dla uczniów to: 
1) list gratulacyjny dyrektora; 
2) nagroda  rzeczowa. 

3. Nagrodę wymienioną w ust. 2 przyznaje słuchaczowi Dyrektor z własnej inicjatywy, na 
wniosek nauczyciela, na wniosek nauczycieli lub  na wniosek samorządu uczniowskiego. 

4. Informacja o zamiarze przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1 i 2, jest podawana do 
wiadomości nauczycieli i samorządu uczniowskiego. 

5. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania  nagrody, 
podmioty wymienione w ust. 3, mogą wnieść do dyrektora zastrzeżenie do zamiaru 
przyznania nagrody. 

6. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, 
podejmuje decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub 
podtrzymuje decyzję przyznania nagrody. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 



 
§ 56 

 

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków słuchacz może otrzymać następujące 

kary: 

1) upomnienie lub naganę nauczyciela 

2) upomnienie lub naganę Dyrektora 

3) skreślenie z listy słuchaczy 

1. Uczeń ma prawo wnieść do dyrektora odwołanie od udzielonej kary w terminie 7 dni 

od dnia jej udzielenia. 

2. Dyrektor w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 4, 

podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy udzielonej kary lub jej uchyleniu. 

 

§ 57 

1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić słuchacza, gdy: 

1) kary przewidziane statutem zostaną wyczerpane ;  

2) słuchacz dopuszcza się aktów wandalizmu lub agresji ; 

3) postępowanie słuchacza zagraża jego życiu lub zdrowiu i zdrowiu innych, 

4) słuchacz wnosi, spożywa i rozprowadza alkohol i narkotyki na terenie szkoły, w 

czasie imprez  szkolnych i wycieczek ; 

5) stwierdzono fałszowanie lub celowe niszczenie dokumentacji szkolnej ; 

6) wystąpią inne okoliczności przewidziane prawem oświatowym, w tym związane z 

klasyfikowaniem i promocją. 

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Słuchaczy. 

3. Od decyzji o skreśleniu słuchacz może wnieść odwołanie do Pomorskiego Kuratora  

Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

 
 

§ 58 
 
1. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając 
nauczyciela – opiekuna na wniosek: 
1) ucznia pełnoletniego; 
2) rodzica ucznia niepełnoletniego; 
3) wychowawcy klasy lub nauczyciela 

2.  Zezwolenia udziela się na podstawie odrębnych przepisów prawa oświatowego.  
3. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania słuchacza dla , których 

stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia lekcyjne.  
4. Decyzję w sprawie nauczania indywidualnego wydaje Dyrektor Szkoły na podstawie 

przepisów prawa oświatowego.   



5. Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do 
ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu 
przedmiotów.  

6. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powodują brak możliwości zaliczenia w terminie egzaminów 
ważnych dla ciągłości nauki, Szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego 
terminu egzaminu dogodnego dla uczennicy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.  

7. Uczniowie za zgodą Dyrektora Szkoły mogą dokonywać zbiórek pieniężnych na terenie 
Szkoły w związku z: działalnością klasy, zajęciami pozalekcyjnymi lub inną działalnością 
szkolną — o ile cel jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.   

8. Wychowawca monitoruje nieobecności swoich podopiecznych i w razie potrzeby 
podejmuje wspólnie z rodzicami i pedagogiem szkolnym właściwe działania zgodnie z 
zapisami ……… i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym (zeszycie uwag).  

9.  W sytuacji, gdy kontakt z uczniem lub rodzicami jest utrudniony, wychowawca klasy  wraz 
z pedagogiem szkolnym podejmują próbę dokonania wywiadu środowiskowego, 
jednocześnie informują Dyrektora Szkoły, który może podjąć decyzję o zwróceniu się o 
pomoc do właściwych instytucji (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny).  

 
 

Rozdział 8 
 

Współdziałanie szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym 
 

§ 59 
 

1.  Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w 
szczególności z: 

1) Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
2) Policją, 
3) władzami lokalnymi i samorządowymi, 
4) Strażą Miejską i Strażą Pożarną, 
5) kościołami, 
6) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
7) organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży, 

prowadzącymi psychoedukację profilaktyczną i psychoterapię, 
8) instytucjami kultury i bibliotekami, 
9) instytucjami wspierającymi edukację ekologiczną. 

 
§ 60 

 
2.  Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega w szczególności na: 

1) kierowaniu słuchaczy na diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, 
rehabilitację bądź doradztwo, realizowane przez poradnię w ramach jej działań 
statutowych, 

2) korzystaniu z pomocy poradni w zakresie mediacji i interwencji w środowisku 
ucznia, 

3) kontaktowaniu się z pracownikami poradni w związku z prowadzonymi sprawami, 



4) organizacji szkoleń i warsztatów dla słuchaczy, nauczycieli bądź rodziców, 
prowadzonych przez pracowników poradni, 

5) respektowaniu zaleceń ujętych w wydanych przez poradnię opiniach i orzeczeniach. 
 

§ 61 
 
3.  Współpraca szkoły z Policją polega w szczególności na: 

1) organizowaniu spotkań tematycznych z udziałem policjantów m.in. na temat 
odpowiedzialności za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 
wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych, 
sposobów unikania zagrożeń itp. 

2) udzielaniu przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na jej terenie. 

 
§ 62 

 
 

4.  Współpraca szkoły z władzami lokalnymi i samorządowymi polega w szczególności na: 
1) zapoznawaniu uczniów z pracą urzędów,  
2) nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z    

okazji uroczystości szkolnych, 
3) dofinansowaniu do projektów edukacyjnych i sportowych. 

5. Współpraca szkoły ze Strażą Miejską i Strażą Pożarną polega w szczególności na: 
1) organizowaniu prelekcji o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym dla młodzieży 

szkoły związanych z bezpieczeństwem pożarowym, prowadzonych przez 
pracowników tych instytucji, 

2) zabezpieczaniu większych uroczystości szkolnych przez te instytucje. 
6. Współpraca szkoły z kościołami  polega w szczególności na: 

1) organizowaniu na terenie szkoły lekcji religii według potrzeb i zainteresowań uczniów 
na zasadach określonych w Statucie, 

2) zapraszaniu osób duchownych na uroczystości szkolne, 
3) podejmowaniu wspólnych inicjatyw charytatywnych 
4) pomoc w zorganizowaniu wigilii szkolnej oraz rekolekcji. 

7. Współpraca szkoły z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej polega w szczególności na: 
1) rozpoznawaniu środowiska ucznia, 
2) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej, 
3) dofinansowaniu wyjazdów uczniom z rodzin ubogich, 

4)wspieraniu rodzin potrzebujących pomocy. 
8. Współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój dzieci  

i młodzieży, prowadzącymi psychoedukację profilaktyczną i psychoterapię obejmuje 
  w szczególności: 

1) prowadzenie prelekcji profilaktycznych dla młodzieży szkoły przez pracowników tych 
instytucji, 

2) psychoedukację dla uczniów i ich rodzin, 
3) pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych i wychowawczych. 

9. Współpraca szkoły z instytucjami kultury i biblioteką obejmuje w szczególności: 



1) organizację wyjść młodzieży na seanse filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy 
okazjonalne, spotkania autorskie, koncerty muzyczne itp., 

2) udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez te 
instytucje. 

10. Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi edukację ekologiczną polega 
 w szczególności na:  
1) udziale młodzieży szkoły w akcjach ekologicznych organizowanych przez te instytucje, 
2) organizacji akcji charytatywnych na rzecz tych instytucji. 

 
 
 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami słuchaczy niepełnoletnich w zakresie 
nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 

§ 63 
 
1.Rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania 
 i kształcenia uczniów. Przewiduje się następujące formy współdziałania: 
1)rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi ich dzieci, 
zastępcą Dyrektora, Dyrektorem, Przewodniczącym Rady Szkoły, 
2)zebrania rodziców i opiekunów (wywiadówki i konsultacje) zwoływane przez wychowawcę 
lub Dyrektora przynajmniej dwa razy w ciągu okresu, 
3)kontakt przez dziennik elektroniczny (wiadomości, ogłoszenia, uwagi, wpisy ocen 
klasyfikacyjnych, przewidywanych i bieżących, odnotowywanie frekwencji itp.), 
4)„Dzień Otwarty Liceum”, którego termin i przebieg określa Dyrektor, 
5)inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę potrzeb. 
 2.Formy współdziałania w szczególności winny uwzględniać prawa rodziców i opiekunów   
do: 
1)znajomości Statutu Liceum i innych dokumentów regulujących jego funkcjonowanie, 
2)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
3)wymiany informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce  
    i przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
4)udzielania Liceum pomocy materialnej,  
5)wyrażania i przekazywania organom nadzorującym Liceum opinii na temat jego pracy. 
3.Rodzice i opiekunowie uczniów uczęszczających do Liceum mają obowiązek: 
1)zapewnić swoim dzieciom należyte warunki do nauki, 
2)zakupić wskazane przez nauczycieli podręczniki i inne pomoce naukowe mające służyć 
indywidualnie ich dziecku, 
3)dbać o regularne uczęszczanie ich dziecka do Liceum i kontrolować wykonywanie prac 
domowych, 
4)udzielać dziecku wszelkiej innej pomocy w realizacji obowiązków szkolnych, 
5)uczestniczyć w ustalonych stałych formach kontaktu rodziców i opiekunów z Liceum 
(zebraniach, konsultacjach itp.), 
6)regularnie sprawdzać w dzienniku elektronicznym wpisy dotyczące frekwencji oraz 
postępów w nauce dziecka (oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne przewidywane, śródroczne, 
roczne i końcowe, zagrożenia ocenami niedostatecznymi itp.), 
7)współuczestniczyć w przygotowywaniu wycieczek, obozów, imprez kulturalnych i innych 
organizowanych w Liceum oraz poza nim, 



8)uczestniczyć w pracy rad klasowych i Rady Rodziców. 
4.Rodzice i opiekunowie mogą wspierać działalność Rady Rodziców rzeczowo lub finansowo 
(dokonywać wpłat na fundusz pomocy szkole zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców). 
 
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 
 

§ 64 
 

1.Szkoła jest otwarta na działania i inicjatywy o charakterze innowacyjnym. 

2.W zakresie działalności innowacyjnej Liceum współpracuje z uczelniami wyższymi z regionu 

i kraju, a w szczególnych wypadkach także z naukowymi ośrodkami zagranicznymi 

3.Współpraca z uczelniami oparta jest na umowach zawieranych pomiędzy szkołą a 

konkretnymi instytucjami. 

4.Współdziałanie szkoły z uczelniami polega w szczególności na 

 1)uczestnictwie słuchaczy Liceum w wykładach i innych zajęciach na uczelniach, 

 2)organizowaniu wykładów i innych zajęć prowadzonych przez pracowników uczelni   

na terenie Szkoły, 

 3)włączaniu się młodzieży Liceum w akcje, programy i projekty podejmowane i 

realizowane przez uczelnie, 

 
 

Rozdział 9 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 65 
1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 
i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 
 

§ 66 
1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów 
szkoły. 
 
 

§ 67 
1. Opiekun samorządu niezwłocznie powiadamia samorząd słuchaczy o każdej zmianie w 
statucie. 
2. Wychowawcy niezwłocznie powiadamiają swoich wychowanków o każdej zmianie w 
statucie szkoły. 
 



§ 68 
2. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły i 
zawiera odnośniki podające pełne nazwy odrębnych przepisów szczegółowych, na które 
powołuje się statut. 

 
 


