STATUT
V LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. PŁK STANISŁAWA DĄBKA
W GDYNI
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Generalia
Podstawa prawna Statutu:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz.967 ze zm., Dz.
U. z 2019 r. poz. 1287 );
3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. 2018 r. poz. 1457 ze zm.);
4. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);
5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
6.Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245);
7. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1116);
8. Ustawa z dnia 06 czerwca 2022 r o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022
poz.1700);
9.Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 373);
10.Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 ze zm.);
11.Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. poz. 1591 ze zm. );
12.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. poz.1646 ze zm.);
13.Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578), zmiana z dnia
28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1652);
14.Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizację indywidualnego programu
lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569);
15.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. poz. 1658);
16.Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i
placówek (Dz. U. poz. 1611);
17.Konwencja o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dn. 20 listopada 1989 r.;
18.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(Dz. Urz. UE L 119, s.1).
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Rozdział 1
Informacje ogólne
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zwane dalej Szkołą, Liceum
lub V liceum ogólnokształcące.
2. Siedziba Szkoły: ul. admirała Arenda Dickmana 14, 81-109 Gdynia.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Gdyni.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Cykle kształcenia, okresy i sposoby oceniania, klasyfikowania i
promowania
§ 2.
1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 4 lata (4 kolejne klasy).
Uczniowie Liceum objęci indywidualnym tokiem nauki mogą realizować w ciągu jednego
roku program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas.
2. Każdy rok kształcenia w Liceum podzielony jest na 2 okresy.
3. Uczniowie Liceum są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec
każdego roku szkolnego.
4. Ocenianie uczniów Liceum oraz zasady klasyfikowania i promowania określa
„Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów” .
5. Uczniowie Liceum objęci indywidualnym tokiem nauki mogą być klasyfikowani i
promowani w ciągu całego roku szkolnego.
6.W Szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne.
7. W trakcie cyklu kształcenia uczniom Szkoła wystawia na zakończenie roku szkolnego
świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej.
8. Absolwenci Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
9. Absolwentom Szkoła wystawia świadectwo ukończenia Liceum.

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego
§ 3.
1. Młodzież w wieku do lat 18 podlega z mocy Ustawy odpowiednio obowiązkowi szkolnemu
i obowiązkowi nauki:
a) przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć:
nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na co najmniej 50% jego obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w okresie jednego miesiąca,
b) niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Uczniami Liceum stają się kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę przeliczeniowych
punktów za egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej, za świadectwo oraz konkursy
przedmiotowe. Szczegółowe warunki rekrutacji do Liceum określają odrębne reguły
rekrutacji.
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3. Kandydaci, którzy spełnili warunki określone w pkt. 2 są przyjmowani do klasy pierwszej
Liceum.
4. Kandydat przyjęty do Liceum pozostaje uczniem Szkoły do czasu ukończenia Liceum, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy
21 lat.
6. Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów dla celów związanych z dokumentowaniem
ewidencji uczniów, procesu dydaktycznego, rekrutacji i egzaminów zewnętrznych, opisanych
w Ustawie o Systemie Oświaty i właściwych Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej

Rozdział 2
Cele i zadania V Liceum Ogólnokształcącego
§4
Nadrzędne cele Szkoły.
1. Umożliwianie uczniom nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia liceum.
2. Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia,
3. Przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie
możliwie wszechstronnego rozwoju własnego.
4. Realizacja innych zadań zleconych przez organ prowadzący.

§5
Zadania Szkoły.
1. Kształcenie i doskonalenie uczniów.
2. Realizacja celów edukacyjnych na obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęciach.
3. Zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym
procesie dydaktycznym.
4. Przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania.
5. Umożliwianie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów przez prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych.
6. Realizacja podstawy programowej, programu wychowawczego, programu
profilaktyki.
7. Realizacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ustalonych w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
8. Kształcenie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie w duchu
tolerancji, godności i poszanowania fundamentalnych wartości.
9. Umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
10. Zapewnienie warunków do rozwoju wolontariatu.
11. Prowadzenie doradztwa zawodowego zorientowanego na realizację celów
określonych przepisami prawa, a szczególnie preorientację dalszego kształcenia.
12. Stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej i
specjalnych form pracy dydaktycznej.
13. Sprawowanie opieki nad uczniami.
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14. Przeprowadzanie egzaminów:
a) maturalnego
b) klasyfikacyjnego
c) poprawkowego.

Rozdział 3
Organy V Liceum Ogólnokształcącego
§6
1. Organami Liceum są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

Dyrektor
§7
1.

Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością Szkoły. Reprezentuje ją na zewnątrz, jest
odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i
podnoszenie jakości pracy Szkoły.
2. Dyrektor w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny,
b) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą,
c) nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje jej zebrania,
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i
porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady oraz realizuje jej uchwały,
e)
wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie
informuje o tym organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego,
f)
przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły,
g) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie,
i)
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
j)
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum,
k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
l)
współpracuje ze szkołami, uczelniami wyższymi, organem prowadzącym w
wykonaniu swoich zadań,
m) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w
Liceum,
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n)

stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
o) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami,
p) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników Liceum,
q) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Liceum,
r)
decyduje w sprawach występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników Liceum,
s)
współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną oraz organami
społecznymi Liceum.
3. Dyrektor Liceum jest odpowiedzialny w szczególności za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom liceum,
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkoły,
c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i
wychowanków,
d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym,
e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
4. W Szkole, na wniosek Dyrektora, mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów lub
inne stanowiska kierownicze. Dyrektor powołuje nauczycieli i innych pracowników na
stanowiska kierownicze oraz dokonuje odwołania, po uprzednim zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora Liceum zastępuje go wicedyrektor.

Rada Pedagogiczna
§8
1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jego statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) Dyrektor,
2) nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
3.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego lub co najmniej
1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Liceum,
b) podejmowanie uchwał w sprawie programów autorskich, innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
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c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum,
d) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły,
e) podejmowanie uchwał opiniujących w sprawach skreślenia z listy uczniów,
f) opracowanie kryteriów ocen z zachowania w oparciu o obowiązujący
„Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania
uczniów”,
g) podejmowanie uchwał opiniujących w sprawach nagród i kar uczniowskich,
h) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionej,
i) podejmowanie uchwały stanowiącej, dotyczącej promocji warunkowej ucznia.
7.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b) projekt planu finansowego Liceum,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac związanych z
potrzebami w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
8.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian.
9.W ramach Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego działają zespoły tematyczne
i problemowe.
10.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum. W takim przypadku organ
uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i
powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
11.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
12.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Jej zebrania są protokołowane.
13.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

Rada Rodziców
§9

1.W Liceum działa Rada Rodziców.
2.Celem Rady Rodziców jest stałe wspieranie i wspomaganie szkoły w jej rozwoju.
3.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
uczęszczających do szkoły i w momencie jej powstania staje się ona jedyną reprezentacją tego
ogółu.
4.Rada Rodziców zgodnie ze Statutem Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, w
którym określa w szczególności:
- wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
- sposoby gromadzenia funduszy oraz wewnętrznej kontroli nad nimi.
5.Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów w Liceum, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach Szkoły.
6.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
7.Szkoła współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:
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a)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów,
b)informacji o wymaganiach edukacyjnych z każdego przedmiotu, wynikających z
realizowanego przez danego nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania,
d) informacji o osiągnięciach edukacyjnych, postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach swego dziecka,
e) porad w sprawach wychowania i przezwyciężania trudności edukacyjnych swego dziecka,
f) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą
opinii na temat pracy szkoły.
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie:
a) Statutu Szkoły,
b) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) zestaw podręczników, materiałów ćwiczeniowych
d) wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w prawie oświatowym.
9. Rada Rodziców dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z „Regulaminem i procedurami
oceny pracy nauczyciela” oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu
nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, w trybie określonym w Karcie
Nauczyciela.
10.Rada Rodziców zostaje zapoznana z Planem Pracy Szkoły.
11.Rada Rodziców opiniuje Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki Szkoły.

Samorząd Uczniowski
§ 10
1. W V Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Liceum wnioski i
opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo opiniowania decyzji Rady Pedagogicznej dotyczącej przyznania Stypendium
Prezesa Rady Ministrów,
d) prawo opiniowania decyzji Rady Pedagogicznej dotyczącej skreślenia ucznia z listy
uczniów,
e) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem Liceum,
g) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
h) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Samorząd może uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej, które bezpośrednio
dotyczą uczniów.

§ 11
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1. Każdy z organów Liceum posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty oraz
statucie Szkoły.
2. Poszczególne organy Liceum zobowiązane są do wzajemnego przekazywania informacji o
podjętych decyzjach i planowanych działaniach.
3. W sytuacjach konfliktowych obowiązuje następująca droga postępowania:
a)konflikt między Dyrektorem Liceum, a Radą Pedagogiczną rozwiązuje Pomorski
Kurator Oświaty,
b)konflikt między Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniów rozwiązuje Dyrektor
Liceum,
c)konflikt między Dyrektorem Liceum a Samorządem Uczniów rozwiązuje Rada
Pedagogiczna,
d)konflikt między Radą Rodziców, a Dyrektorem Liceum rozwiązuje organ nadzorujący,
e)zasady rozwiązywania innego typu konfliktów reguluje Karta Nauczyciela, Ustawa o
związkach zawodowych, a z zakresu spraw wynikających ze stosunku pracy, a
nieuregulowanych przepisami powyższych ustaw dotyczących nauczycieli, jak i
pracowników administracji i obsługi - Kodeks Pracy.

Rozdział 4
Organizacja pracy V Liceum Ogólnokształcącego
§ 12
W skład Liceum wchodzą następujące jednostki organizacyjne i pomocnicze:
1) wymienione w § 6 Statutu,
2) biblioteka i czytelnia,
3) sekretariat
4) dział administracyjno – gospodarczy,

§ 13
Dla pełnej realizacji zadań statutowych tworzy się w Liceum stanowisko kierownicze
wicedyrektora szkoły.

§ 14
Do realizacji zadań statutowych Liceum zapewnia się uczniom korzystanie z:
1) pomieszczeń do nauki z wyposażeniem,
2) biblioteki i czytelni,
3) sali gimnastycznej
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5) gabinetu lekarskiego,
6) gabinetu terapii pedagogicznej,
7) szatni,
8) pomieszczenia administracyjno – gospodarczego.
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Biblioteka i czytelnia
§ 15
1. Biblioteka i czytelnia służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji
kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
2. Nauczyciel bibliotekarz realizuje swoją działalność stosując właściwe metody, środki i
formy pracy.
3. Organizację biblioteki Liceum, zadania nauczycieli bibliotekarzy i warunki korzystania z
biblioteki przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników określa regulamin biblioteki.

§ 16
1. Dział administracyjno – gospodarczy zarządza powierzonym majątkiem Szkoły, dba o
jego należyty stan i zabezpieczenie.
2. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej określają odrębne przepisy.

Rozdział 5
Organizacja kształcenia w V Liceum Ogólnokształcącym
§ 17
1. Kształcenie w Liceum odbywa się w formach szkolnych.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Liceum są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia nauczania indywidualnego,
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
3. Dyrektor szkoły, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania
4.W sytuacjach zawieszenia zajęć na okres dłuższy niż dwa dni Dyrektor szkoły organizuje
dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są
organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

§ 18
1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję dotyczącą zawieszenia zajęć w Szkole na czas
oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż
określone w pkt 1–3.
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§ 19
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa odpowiednie rozporządzenie w
sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora na podstawie planów nauczania,
programu wychowawczego, opiekuńczego i profilaktycznego oraz planu finansowego.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji, Dyrektor
ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, określający organizację
obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pacy umysłowej, możliwości
maksymalnego wykorzystania pomocy dydaktycznych oraz zapewnienia najbardziej
korzystnych warunków realizacji programu nauczania.
4. Rodzaje zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację określają
szkolne plany nauczania.
5. Treści nauczania oraz zakres materiału nauczania określają programy nauczania
realizowane przez poszczególnych nauczycieli z uwzględnieniem podstaw
programowych.
6. Szkoła może prowadzić kształcenie na podstawie programów nauczania zatwierdzonych
przez Dyrektora Szkoły.

§ 20
1. Podstawową jednostką organizacyjną w Liceum jest oddział.
2. Oddział może być dzielony na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala Dyrektor
Szkoły, a zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji na dany rok szkolny.
4. Na wniosek organu prowadzącego w szkole tworzone są oddziały dla uczniów o innym
obywatelstwie.
5. Podstawową formą pracy w Liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie
klasowo – lekcyjnym realizowane w salach lekcyjnych.
W przypadkach wymienionych § 17 ust. 3 i 4 w Liceum w nauczaniu na odległość
wykorzystywana jest Platforma Teams.
6. Zajęcia w Liceum odbywają się przez pięć dni w tygodniu.
7. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.45, a w wyjątkowych sytuacjach mogą rozpocząć
się o godzinie 7.00.
8. Czas trwania zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych wynosi 45 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym
wymiarze, nie dłuższym jednak, niż 60 minut. Należy wówczas zachować ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
9. W V Liceum Ogólnokształcącym prowadzone jest indywidualne nauczanie w formie
kształcenia na odległość. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut.
10. W Liceum prowadzone są zajęcia rewalidacyjne z uczniami, wobec których Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna orzekła potrzebę takiego nauczania.
11. W dni wolne od zajęć dydaktycznych można organizować zajęcia wychowawczo –
opiekuńcze, imprezy służące rozpowszechnianiu kultury, sportu, turystyki oraz inne
zajęcia pozalekcyjne.
12. W wymiarze 1 godziny w tygodniu nauczyciel wyznacza termin konsultacji dla ucznia lub
rodzica ( opiekuna prawnego).

§ 21
1. Nauczanie religii odbywa się w szkole wg następujących zasad:
a) naukę religii organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych,
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b) w zajęciach religii udział biorą uczniowie, których rodzice wyrazili takie życzenie

przedstawione w formie oświadczenia złożonego na początku klasy pierwszej,
c) uczniowie pełnoletni sami decydują o uczęszczaniu na lekcje religii,
d) uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii lub nie uczęszczający na lekcje etyki, jeżeli
takie zajęcia są ujęte w planie zajęć szkolnych, przebywają w czytelni szkoły, pod
opieką nauczycieli biblioteki szkolnej,
e) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe
władze Kościoła Katolickiego, innych kościołów lub związków wyznaniowych;
f) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, chyba że
ze względu na brak dostatecznej liczby kadry nauczającej władze zwierzchnie kościoła
lub związku wyznaniowego zadecydują inaczej,
g) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują dwa kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do
którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek; opiekę nad
uczniami w tym czasie zapewniają katecheci,
h) w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż oraz można odmawiać
modlitwę przed i po zajęciach,
i) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem
dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

§ 22
1. V Liceum Ogólnokształcące w ramach możliwości finansowych zapewnia niezbędne
wyposażenie pomieszczeń szkolnych.
2. W niektórych pomieszczeniach obowiązuje regulamin korzystania z nich, gwarantujący
bezpieczeństwo pracy i nauki.

§ 23
1. V Liceum Ogólnokształcące prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. V Liceum Ogólnokształcące zbiera dane osobowe uczniów i ich rodziców (opiekunów
prawnych) w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wdrożenia i
wykorzystania dziennika lekcyjnego w ramach projektu „e-dziennik”. Obowiązek
informowania o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych uznaje się za spełniony w
momencie przyjęcia ucznia do szkoły.
3. Zasady gospodarki finansowej V Liceum Ogólnokształcącego określają odrębne przepisy.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy V Liceum Ogólnokształcącego
§ 24
1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Liceum określają odrębne
przepisy.
3. Nauczyciele mogą pełnić funkcję wychowawców, opiekunów oddziałów, opiekunów kół
zainteresowań, opiekunów organizacji młodzieżowych i samorządowych.
4. Dyrektor może powołać wicedyrektorów i kierowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami i projektem organizacyjnym Liceum, zatwierdzonym przez organ prowadzący.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników Liceum określa regulamin.
13

Nauczyciele
§ 25
1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną- wychowawczą i opiekuńczą.
2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela Liceum należy:
1) znajomość i realizacja podstaw programowych,
2) właściwe planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
3) rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania
zgodnie z przepisami,
4) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny oraz udoskonalanie
warsztatu pracy,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy,
6) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
7) aktywne pełnienie dyżurów zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
8) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i szkoleniach,
9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom we wszystkich formach działalności Liceum,
10) wpajanie uczniom zasad właściwej organizacji czasu pracy,
11) systematyczne, bezstronne, jawne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe
traktowanie wszystkich uczniów,
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności, zainteresowań
rozwijanie jego możliwości w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych,
dodatkowych,
13) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.
3. Nauczyciel ma prawo do:
a) doskonalenia zawodowego,
b) odbywania awansu zawodowego,
c) dokonania oceny pracy przez Dyrektora
d) tworzenia programów autorskich.

§ 26
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą
zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu wybrany przez zespół
nauczycieli danego lub pokrewnych przedmiotów.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach wyboru programów nauczania i podręczników,
2) organizowanie współpracy z nauczycielami w sprawie uzgodnienia sposobów
realizacji programów nauczania, korelacji treści nauczania zajęć pokrewnych,
3) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych i szczegółowych kryteriów oceniania
uczniów,
4) opracowywanie narzędzi mierzenia jakości pracy w zakresie nauczania i uczenia się
oraz podejmowania skutecznych działań celem poprawy wyników,
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich
wyposażenia,
7) wspólne opiniowanie przygotowywanych w centrum autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.
4. Zespoły przedmiotowe opracowują roczny plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora
Liceum oraz prowadzą dokumentację swoich posiedzeń.

14

5. Zespoły przedmiotowe odpowiadają za ustalanie harmonogramu egzaminów próbnych, w
tym przygotowanie materiałów, przeprowadzenie egzaminów i interpretację wyników.
6. Nauczyciele mogą tworzyć zespół ewaluacyjny powołany do pracy w danym roku
szkolnym zajmujący się wybranym prze Radę Pedagogiczną zagadnieniem. Pracą
powołanego zespołu kieruje lider wybrany przez członków zespołu.

§ 27
1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele religii są zatrudnieni w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.
3. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych w celu odbycia przez nich praktyk
pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego
opiekuna spośród nauczycieli Szkoły.

Biblioteka Szkolna i Czytelnia.
§ 28
1. W V Liceum Ogólnokształcącym działa Biblioteka Szkolna i Czytelnia.
2. Pracami biblioteki kieruje bibliotekarz, którego zadaniem jest praca pedagogiczna z
czytelnikami poprzez:
1) udostępnianie zbiorów zgromadzonych w wypożyczalni i czytelni, kompletów
podręczników i innych pomocy,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
5) współpraca z wychowawcami i opiekunami klas w realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych.
3. Nauczyciel bibliotekarz spełnia także zadania organizacyjno – techniczne, polegające w
szczególności na trosce o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia
bibliotecznego oraz na systematycznym wzbogacaniu zbiorów, ich ewidencje,
opracowanie i selekcję.
4. Szczegółowe zadania i kompetencje nauczyciela bibliotekarza i opiekuna czytelni
określają zakresy ich obowiązków ustalone przez Dyrektora Liceum.

Psycholog i pedagog szkolny
§ 29
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomocy, o której mowa w pkt.1 udziela psycholog i pedagog szkolny.
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
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b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
d) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu
Profilaktyczno - Wychowawczego Liceum w stosunku do uczniów, z udziałem
rodziców i nauczycieli,
e) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z
Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Liceum,
f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i
zawodu,
g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i
nauczycieli,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
f) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego szkoły.
5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Szkole jest organizowania w formie:
a) zajęć psychoedukacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów,
b) porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów , rodziców i nauczycieli,

Rozdział 7
Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego
§ 30
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
umysłowej,
2) opieki wychowawczej, zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
poszanowania jego godności osobistej,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w
społeczności szkolnej, a także światopoglądowo – religijnych, jeśli nie narusza tym
dobra innych osób,
5) ochrony przed dyskryminacją i segregacją,
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6)

sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
7) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania, sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
9) korzystania z form pomocy materialnej świadczonych ze środków budżetu gminy,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych,
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w Liceum,
12) odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy i do Dyrektora za
pośrednictwem Rzecznika Praw Ucznia.
13) do rozwijania zainteresowań i zdolności przez udział w zajęciach lekcyjnych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2. Pozostałe prawa określone zostały w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§ 31
1.Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego, aktywnego i punktualnego uczestniczenia we wszystkich
zajęciach edukacyjnych,
2) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego
przygotowania się do zajęć,
3) terminowego usprawiedliwiania nieobecności,
4) zachowywania się na terenie szkoły i poza nim w sposób odpowiedzialny poprzez
kulturę osobistą, higienę, współpracę z innymi uczniami z klas oraz nauczycielami,
5) stosowania stroju galowego na wszelkich uroczystościach szkolnych i
pozaszkolnych,
6) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, nauczycieli,
7) respektowania ustaleń samorządu klasowego lub szkolnego,
8) przestrzegania zasad współżycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,
f) zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.
9) Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
10) Uczeń powinien troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
11) Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu.

§ 32
1.Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą być typowani do nagród i wyróżnień.
2.Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) rzetelną naukę,
2) wzorową postawę (np. praca na rzecz społeczeństwa),
3) wybitne osiągnięcia (np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych).
3. Nagrody uczniowie otrzymują w postaci:
1) pochwały wychowawcy/ opiekuna,
2) pochwały Dyrektora Zespołu lub Rady Pedagogicznej,
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3) nagrody rzeczowej.
4. O przyznaniu uczniowi nagrody wychowawca/ opiekun, informuje rodziców (prawnych
opiekunów)
5. Szczegółowe zasady przyznania nagród określa Regulamin Szkoły.

§ 33
1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy/ opiekuna oddziału,
2) naganą wychowawcy/ opiekuna oddziału,
3) upomnieniem Dyrektora Szkoły
4) naganą Dyrektora Szkoły
5) skreśleniem z listy uczniów.
2. Za nieprzestrzeganie Statutu Liceum przez ucznia uważa się w szczególności:
1) lekceważący stosunek do obowiązków ucznia,
2) samowolne oddalenie się z terenu szkoły i zajęć szkolnych,
3) porzucenie szkoły i nie zgłaszanie się rodziców na wezwania wychowawcy klasy,
4) używanie alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
5) palenie papierosów i wyrobów tytoniopodobnych,
6) rejestrację fonii i wizji telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami
elektronicznymi bez zgody nauczyciela,
7) korzystanie na zajęciach edukacyjnych z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych,
8) umyślne nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP i ppoż.,
9) popełnienie przestępstwa na terenie szkoły, m.in.:
a) naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również
pracowników Liceum,
b) umyślne niszczenie mienia,
c) kradzież,
d) rozprowadzenie, posiadanie środków odurzających lub psychotropowych
ich używanie.
e) używanie i obnoszenie się z bronią palną i gazową,
f) inne działania o charakterze demoralizującym, chuligańskim, przestępczym i
zagrażającym bezpieczeństwu lub zdrowiu innych.
3.O zastosowaniu wobec ucznia kary wychowawca/opiekun informuje rodziców (prawnych
opiekunów) uczniów.
4.Opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad 50% godzin zajęć lekcyjnych jest podstawą do
podjęcia procedur zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.

§ 34
1. Od kary udzielonej przez wychowawcę/opiekuna oddziału przysługuje odwołanie do
Dyrektora.
2. Odwołanie może wnieść rodzic Ucznia w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o
karze.
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
5. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
6. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
7. Decyzja Dyrektora Liceum jest ostateczna.
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§ 35
1. Uczeń może być skreślony z listy, jeśli nie jest objęty obowiązkiem szkolnym lub nie
spełnia obowiązku szkolnego.
2. Wniosek dotyczący skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum opiniuje Rada
Pedagogiczna, Pedagog i Psycholog Szkolny oraz Samorząd Uczniowski.
3. Ucznia, o którym mowa w ust.1, skreśla z listy Dyrektor Liceum na wniosek Rady
Pedagogicznej.

§ 36
1. W przypadku, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu
karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, Dyrektor może zastosować środek oddziaływania wychowawczego
w postaci:
1) pouczenia,
2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie,
3) przeproszenia pokrzywdzonego,
4) przywrócenia stanu poprzedniego,
5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
2. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy uczeń dopuścił się czynu zabronionego
wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa
skarbowego.

Rozdział 8
Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów
Na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. 2018 r. poz. 1457 ze zm.);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);
Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz.967 ze zm., Dz.
U. z 2019 r. poz. 1287 );
Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 843 ze zm.);
Zgodnie ze Statutem V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni.

1. Założenia szkolnego systemu oceniania i klasyfikowania
§ 37
1. Ocenianie wewnątrzszkolne:
19

1)
2)
3)

służy ustalaniu osiągnięć uczniów oraz informowaniu o nich,
wspiera uczniów w ich rozwoju intelektualnym i moralnym,
wdraża procedury służące podwyższaniu trafności oceniania szkolnego.

2. Zasady szkolnego oceniania tworzą: Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie.

Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

3.

2) zachowanie ucznia.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
podstawę.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego norm etycznych oraz obowiązków
określonych w Statucie Szkoły.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie

wewnątrzszkolne, na które składa się:
1) ocenianie bieżące;

2) klasyfikacja śródroczna - po zakończeniu I okresu;
3) klasyfikacja roczna - po zakończeniu II okresu;
4) klasyfikacja końcowa - na koniec nauki w liceum.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz
2)

3)
4)
5)
6)

o postępach w tym zakresie,
monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co
uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć,
udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
wychowawczej.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
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4)
5)

6)

7)

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali i w formach przyjętych w V Liceum Ogólnokształcącym,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której
mowa odpowiednio w § 41 ust. 1 i § 51 ust. 5,
ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym)
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o
szczególnych uzdolnieniach ucznia.

2.Tryb i procedury oceniania wiadomości i umiejętności ucznia
§ 38
1.

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. I okres trwa od początku roku szkolnego do
posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, której termin ustalony jest
corocznie w organizacji roku szkolnego V Liceum Ogólnokształcącego. II okres
rozpoczyna się w następnym dniu po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i trwa do
ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przed feriami letnimi.

§ 39
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (opiekunów prawnych) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 40
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający

ocenę powinien ją uzasadnić.
3. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną uczniowie otrzymują do wglądu i po

zapoznaniu się z oceną zwracają ją nauczycielowi.
4. Podczas odbywających się spotkań z nauczycielami rodzice (opiekunowie prawni), na

swój wniosek, otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne.
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5. Prace pisemne uczniów przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego.
6. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze jednej lub dwóch godzin w
tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie powinna
wynosić nie mniej niż trzy.
7. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż dwie godziny
w tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie
powinna wynosić nie mniej niż pięć.
8. Oceny cząstkowe są na bieżąco wpisywane do dzienników lekcyjnych.
9. Oceny śródroczne i roczne są wpisywane do dzienników lekcyjnych, a po

zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji, oceny roczne są
wpisywane do arkuszy ocen.
10. Na ocenę śródroczną i roczną składają się następujące elementy:
• oceny z testów,
• oceny z prac klasowych i sprawdzianów,
• oceny z odpowiedzi ustnych,
• oceny z zadań rozwiązywanych na lekcji,
•

oceny z prac domowych,

•

oceny z prac dodatkowych.

11. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: zakres wiadomości i umiejętności;

rozumienie materiału naukowego; umiejętność zastosowania wiedzy; kultura
przekazywania wiadomości; wkład pracy i wysiłek ucznia w sprostaniu wymaganiom
edukacyjnym.

§ 41
1.

Praca klasowa, sprawdzian (obejmujące dużą partię materiału) muszą być
zapowiedziane przez nauczyciela na co najmniej 7 dni przed terminem i odnotowane
w dzienniku lekcyjnym.

2. Uczeń musi znać wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej
obowiązujące na pracy klasowej.
3. Uczniowie danego oddziału klasowego mogą przystąpić do pisania pracy klasowej nie
więcej niż trzy razy w tygodniu.
4. Uczniowie danego oddziału klasowego mogą przystąpić do pisania nie więcej niż
jednej pracy klasowej / sprawdzianu w ciągu jednego dnia.
5. Dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie przeprowadza się prac
klasowych i sprawdzianów obejmujących materiał całego semestru lub działu
programu.
6. Nauczyciele są zobowiązani do sprawdzenia i ocenienia prac klasowych i
sprawdzianów w ciągu 14 dni nauki szkolnej.
7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej / sprawdzianie (z powodu nieobecności
usprawiedliwionej nie krótszej niż 3 dni) ustala z nauczycielem (w ciągu tygodnia od
daty powrotu do szkoły) termin przystąpienia do pracy klasowej / sprawdzianu.
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8. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie
w miejsce liczby odpowiadającej ocenie wpisuje się nb. i uwzględnia ten fakt przy
wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej w sytuacji, gdy uczeń nie skorzystał z
terminu, o którym mowa w ust. 7.
9. Uczeń, który podczas pracy klasowej lub sprawdzianu korzysta z niedozwolonych
form pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocen uzyskanych w sposób niezgodny
z prawem oświatowym uczeń nie może poprawiać.
10. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny o wadze sprawdzianu lub pracy klasowej w
terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty
przekazania oceny. Poprawa może mieć formę ustną lub pisemną.
11. Dopuszcza się tylko jedną poprawę danej oceny bieżącej.
12. Sprawdziany obejmujące materiał do 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane
przez nauczyciela.
13. Nie zadaje się prac domowych na okres świąt i ferii.
14. Nie ocenia się ucznia przez trzy dni po dłuższej (tydzień i więcej), usprawiedliwionej,
nieobecności ucznia w szkole.
15. W pierwszy dzień nauki po dłuższej przerwie (np. przerwa świąteczna, ferie zimowe,
dłuższa nieobecność nauczyciela) nie przeprowadza się prac klasowych,
sprawdzianów i nie odpytuje się uczniów.

§ 42
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w
ust 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na
podstawie Art. 44zb Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw.
3. Każdy uczeń, po spełnieniu ściśle określonych warunków, ma prawo do:
1) dodatkowego sprawdzianu swoich wiadomości i umiejętności;
2) uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej;

3) egzaminu klasyfikacyjnego;
4) egzaminu poprawkowego.
4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego,
z zastrzeżeniem § 49 ust. 13.
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5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w tych
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.

3.Ogólne kryteria i skale oceniania stosowane w sprawdzaniu i
ocenianiu wiadomości i umiejętności ucznia.
§ 43
1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne 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.
Dopuszcza się stosowanie znaków: plus (+) oraz minus ( - ) przy ocenach bieżących.
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie symbolu „nb”, który oznacza

nieobecność ucznia na pracy klasowej, sprawdzianie.
3. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu

nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio dla kolejnych stopni
wskazanych w ust. 1
1) cel, 2) bdb, 3) db, 4) dst, 5) dop 6) ndst.
4. Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej dla poszczególnych

przedmiotów objętych programem nauczania znajdują się w przedmiotowych
systemach oceniania i klasyfikowania uczniów.
5. Ustala się następującą skalę punktowo – procentową przy wystawianiu ocen:

% możliwych do zdobycia punktów
95 – 100
80 – 94
79 – 65
64 – 50

stopień szkolny
celujący / cel (6)
bardzo dobry / bdb (5)
dobry / db (4)
dostateczny / dst(3)
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49 – 35
x < 35

dopuszczający / dop (2)
niedostateczny / ndst (1)

6. Szczegółowe kryteria wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów

zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania i klasyfikowania uczniów.

4.Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej.
§ 44
1

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu - według skali określonej w Statucie
szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego,
w terminach określonych przez Dyrektora szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny.

3

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

4

Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5

Przy ustalaniu oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie wag ocen cząstkowych,
przy czym wagi przyjmują wartości 1, 2, 3, 4, 5

6

Śródroczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni
przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

7

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

8

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza się uczniowi szansę
uzupełnienia braków.

9

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego zajęcia edukacyjnego
stosuje się przepisy §48.

10 Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia

ocenę śródroczną jako średnią ważoną ocen cząstkowych.
11 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

Średnia ważona
co najmniej 5,61
4,61 do 5,6
3,61 do 4,6
2,61 do 3,6

Ocena śródroczna
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
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2,0 do 2,6
Poniżej 2,0

dopuszczający
niedostateczny

12. Uwzględniając indywidualizację pracy z uczniem, nauczyciel może wystawić ocenę
śródroczną wyższą niż wynikająca ze średniej ważonej i tabeli w pkt. 11.

5.Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji rocznej.
§ 45
1

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w
danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.

2

Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

3

Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, po uzyskaniu
opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4

Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

5

Przy ustalaniu oceny rocznej dopuszcza się stosowanie wag ocen cząstkowych, przy
czym wagi przyjmują wartości 1, 2, 3, 4, 5 .

6

Roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed
posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

7

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego
zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem § 50.

8

Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 52.

9

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.

10 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z
zastrzeżeniem § 38 ust. 12.
11 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
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12 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do

średniej ocen, o której mowa w § 42 ust. 10, wlicza się także roczne oceny uzyskane z
tych zajęć.
13.Podstawą do wystawienia oceny rocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych
uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze.

Średnia ważona
co najmniej 5,61
4,61 do 5,6
3,61 do 4,6
2,61 do 3,6
2,0 do 2,6
Poniżej 2,0

Ocena roczna
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

14.Uwzględniając indywidualizację pracy z uczniem, nauczyciel może wystawić ocenę
roczną wyższą niż wynikająca ze średniej ważonej i tabeli w pkt. 13.

15. Kategorie ocen i ich wagi są podawane przez nauczycieli uczniom nie później niż do 30
września danego roku szkolnego, a rodzicom niezwłocznie na najbliższym zebraniu po
tym terminie.

6.Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji końcowej.
§ 46
1

Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z
uwzględnieniem § 43 ust. 8, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 40 ust. 13.

2

Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania ustaloną w klasie
trzeciej, z uwzględnieniem § 42 ust. 11.

7.Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia i jego
zachowaniu.

§ 47
1

Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek informować uczniów oraz
rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z
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realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych ucznia.
2

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3

Nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji zainteresowanym rodzicom (opiekunom
prawnym) o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach.

4

Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca lub nauczyciel przedmiotu
udziela ustnej informacji w czasie zebrań z rodzicami lub konsultacji.

5

Kalendarz spotkań z rodzicami ustalany jest corocznie w organizacji roku szkolnego V
Liceum Ogólnokształcącego i ogłaszany na początku roku szkolnego.

6

Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), w szczególnych przypadkach,
wychowawca może przygotować wypis ocen z dziennika i przekazać je
zainteresowanym.

7

Na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych dla niego
ocenach śródrocznych lub rocznych. W tym terminie oceny powinny być wpisane w
dzienniku elektronicznym jako ocena proponowana.

8

Na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej oceny
powinny być wpisane jako ostateczne. Ocena wpisana jako ostateczna nie może różnić
się od oceny wystawionej jako proponowana, może się różnić tylko w przypadku, gdy
będzie oceną wyższą od proponowanej.

9

Nauczyciel przedmiotu: ustnie informuje ucznia o ustalonej dla niego ocenie, wpisuje
ocenę do dziennika elektronicznego w wyznaczonej do tego celu rubryce.

10 W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu wpisu w dzienniku może dokonać

wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela tego
przedmiotu.
11 Wychowawca: podaje uczniom ustalone oceny w formie zbiorczego zestawienia

pisemnego w ciągu 2 dni od wystawienia ocen przez nauczycieli przedmiotów; podpis
ucznia na zestawieniu jest zobowiązaniem do przekazania informacji rodzicom
(opiekunom prawnym);
12 W przypadku nieobecności ucznia, pisemną informację otrzyma on w pierwszym dniu

powrotu do szkoły.
13 Na zebraniach podsumowujących I okres wychowawca przekazuje rodzicom

(opiekunom prawnym) informację pisemną o ocenach ucznia.
14 Na jeden miesiąc przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję
rocznej oceny klasyfikacyjnej.
15 Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia

propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

28

8.Tryb i procedury zwalniania ucznia z wybranych zajęć
edukacyjnych.
§ 48
1. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zwalnia

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zwalnia

ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii
oraz na czas określony w tej opinii.
3. Wniosek, wraz z opinią lekarską, o których mowa w ust. 1 i 2, należy składać w

sekretariacie szkoły natychmiast po otrzymaniu opinii lekarza.
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2,

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

§ 49
1.Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca nauki w liceum
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego, niezwłocznie po otrzymaniu
odpowiedniej opinii, z zastrzeżeniem §42 ust. 2.
2.Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w ust. 1, należy składać w
sekretariacie szkoły natychmiast po otrzymaniu opinii.
3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.

9.Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów
klasyfikacyjnych.
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§ 50
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych przekraczającej 51% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, który
uczy ucznia nieklasyfikowanego oraz opinii wychowawcy klasy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, uczeń składa na piśmie do Dyrektora Szkoły w

nieprzekraczalnym terminie do klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Wniosek
powinien być zaopiniowany przez wychowawcę i uczącego nauczyciela.
5. Uczeń zmieniający klasę lub przyjęty z innej szkoły zobowiązany jest do uzupełnienia

ewentualnych różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z

zastrzeżeniem ust. 7.
7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami

prawnymi).
10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5, przeprowadza nauczyciel

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze

obserwatorów) rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.
12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5,

sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)
2)
3)
4)

imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;
termin egzaminu klasyfikacyjnego;
zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.

30

14. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), skierowany do

dyrektora szkoły, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

jest

15. Uczeń,

który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.

10.Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów
poprawkowych.
§ 51
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z

zastrzeżeniem ust. 3.
3. Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę zadania praktycznego.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W

skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek

komisji.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

skład komisji;
termin egzaminu;
pytania egzaminacyjne;
wynik egzaminu;
ocenę ustaloną przez komisję;
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
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9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza

ocen ucznia.
10. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), skierowany do

Dyrektora Szkoły, dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

jest

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza

klasę, z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14.
13. W przypadku stwierdzenia, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, uczeń lub jego
rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w
terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
stosuje się odpowiednio przepisy § 50, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11.Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 52
1. Na jeden miesiąc przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel

obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny
klasyfikacyjnej.
2. W przypadku, gdy uczeń chciałby ubiegać się o wyższą ocenę, ma prawo do jej

poprawy, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) frekwencja na zajęciach, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny
rocznej, jest nie mniejsza, niż 50% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione;
2) uczeń, w ciągu roku szkolnego, przystępował do przewidzianych przez
nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych (z uwzględnieniem
dodatkowych terminów, w tym wyznaczonych na poprawę);
3) uczeń korzystał z oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen.
3. W terminie 7 dni od daty rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej uczeń ma prawo

złożyć do nauczyciela pisemny wniosek o podwyższenie proponowanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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4. Wniosek składany przez ucznia musi zawierać: uzasadnienie; informację o ocenie

proponowanej przez nauczyciela i ocenie, o jaką ubiega się uczeń. Wnioski nie
zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), skierowany do

nauczyciela, nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności,
umożliwiający uzyskanie wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
6. Dokumentacja dotycząca sprawdzianu mającego na celu podwyższenie proponowanej

rocznej oceny klasyfikacyjnej jest udostępniana do wglądu uczniowi lub/ i
rodzicom (opiekunom prawnym).

jego

7. Pozostałe warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania.
8. Po dodatkowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel może

jedynie podwyższyć ocenę.
9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
10. Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w ust.9 na pisemny wniosek ucznia lub

jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony w terminie do 7 dni po zakończeniu
zajęć dydaktyczno -wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja o
przepisach prawa, których naruszenie jest podstawą ubiegania się o zmianę oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
11. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 i 10.
12. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 9, wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo Wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z V liceum Ogólnokształcącego lub innego liceum

ogólnokształcącego, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem §48 ust. 12.
15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

skład komisji;
termin sprawdzianu;
zadania (pytania) sprawdzające;
wynik sprawdzianu
ocenę ustaloną przez komisję;
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
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Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

12. Tryb i procedury oceny zachowania ucznia.
§ 53
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2 Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 54.
1

3

Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:
1)
2)
3)
4)
5)

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
dbałość o honor i tradycje szkoły,
dbałość o piękno mowy ojczystej,
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej

skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
5)nieodpowiednie,
6)naganne.

1)
2)
3)
4)

6. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności.

1. Kulturę osobistą:
a) schludny ubiór (bez ekstrawaganckich ozdób, drogiej biżuterii, wyzywającego
b)
c)
d)
e)

makijażu),
kulturę języka (walka z wulgaryzmami), właściwe zwracanie się do nauczycieli i
innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
szanowanie godności własnej i innych,
umiejętne egzekwowanie swoich praw zgodnych ze Statutem Szkoły,
przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i
elektronicznych nośników informacji, w tym nieużywanie urządzeń
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telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji podczas zajęć
edukacyjnych,
2. Zaangażowanie ucznia w życie szkoły:
praca w strukturach szkoły na rzecz jej społeczności (samorząd klasowy, szkolny, koła
zainteresowań);
b) zaangażowanie w organizowanie imprez ogólnoszkolnych i wewnątrzszkolnych oraz
wewnątrzklasowych;
a)

3. Reprezentowanie przez ucznia szkoły na zewnątrz:
a) właściwe zachowanie się podczas imprez organizowanych przez szkołę i poza nią;
b) regulaminowe zachowanie się poza terenem szkoły w czasie pozalekcyjnym (uczeń
nie naraża się na zatrzymanie przez policję lub inne służby porządkowe);
c) uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, zwłaszcza na wyższych
szczeblach i zdobywanie laurów;
d) czynne uczestnictwo w imprezach międzyszkolnych i miejskich - akcje społeczne,
charytatywne, uroczystości okolicznościowe;
4. Przestrzeganie przez ucznia Statutu Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) poszanowania mienia szkoły i uczniów;
b) sumienne wypełnianie obowiązków ucznia;
c) regularne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, należyte przygotowanie się do nich
aktywny udział w zajęciach, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe
zachowanie;
d) terminowe usprawiedliwianie nieobecności;
e) bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i stosowania
używek (narkotyki) na terenie szkoły i w innych miejscach publicznych;
f) noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych;
g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące
zagrożenia.

§ 54
1. Tryb usprawiedliwiania nieobecności.
1)

Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek pisemnie usprawiedliwić
nieobecność ucznia na zajęciach bezpośrednio po powrocie do szkoły, ale nie
później niż w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły; usprawiedliwienie
winno zawierać termin i powód nieobecności na zajęciach lekcyjnych;

2)

Pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych ma formę:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej
nieobecności;

3)

W przypadku przedłużającej się choroby (powyżej 1 tygodnia) rodzice
(opiekunowie prawni) mają obowiązek powiadomić o zaistniałym fakcie
wychowawcę lub dyrekcję szkoły;

4)

W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (hospitalizacja,
wyjazd rodzinny) rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek pisemnie
powiadomić wychowawcę lub dyrekcję szkoły nie później niż w dniu zwolnienia,
z podaniem terminu i powodu nieobecności;
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5)

W przypadku wyjazdu rodzinnego dłuższego niż 1 tydzień wymagana jest zgoda
dyrektora szkoły;

6)

Nieobecności spowodowane samowolnym opuszczeniem zajęć lekcyjnych przez
ucznia nie będą usprawiedliwiane;

7)

Opuszczenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych jest możliwe po uzyskaniu zgody
rodziców (opiekunów prawnych) oraz wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

§ 55
1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się na koniec każdego okresu nauki.
2. Ustala się punktowy system oceniania zachowania ucznia.
1)
za kryterium oceny zachowania ucznia przyjmuje się liczbę punktów
uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:
Ocena zachowania
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Punkty
225 pkt.
i więcej
180 224 pkt.
150 179 pkt.
100 149 pkt.
0 99 pkt.
poniżej 0 pkt.

2)
na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 150 pkt., których liczbę, w
zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru, może zwiększyć lub
zmniejszyć;
3)
do ustalenia oceny zachowania służą karty obserwacji ucznia (załączniki nr 1 i
nr 2);
a. punkty pozytywne i negatywne przyznaje się również za zachowanie poza
terenem szkoły;
b. punkty pozytywne i negatywne przyznaje wychowawca po konsultacji z
innymi nauczycielami, uczniami z klasy, po przeprowadzeniu rozmowy z
zainteresowanym uczniem; wychowawca wspólnie z uczniem (ewentualnie na
forum klasy) poszukuje sposobu na uniknięcie w przyszłości zaistniałego
negatywnego zachowania ucznia i możliwości poprawy popełnionego czynu;
3. Kryterium do ustalenia oceny rocznej zachowania stanowi średnia punktów z dwóch
okresów nauki;
1) uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny
zachowania: „Tabela1”
2) uczeń otrzymuje punkty ujemne o ile prezentuje zachowanie określone w kryteriach
oceny zachowania: „Tabela 2”
3) uczeń traci 100 pkt., jeżeli popełni jeden z poniższych czynów:
a) kradzież,
b) spożycie alkoholu,
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c) zażycie narkotyku, zastosowanie lub rozprowadzenie środka
odurzającego,
d) fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi,
e) wejście w konflikt z prawem,
f) inne wykroczenie, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne i
społeczne.

13.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
§ 56
1.Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia
propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
2.Ocena zachowania może być podwyższona lub obniżona ze względu na zachowanie
ucznia.
3.W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z przedstawioną oceną ma prawo do jej poprawy.
4.Uczeń występujący o podwyższenie rocznej oceny zachowania w ciągu 2 dni od daty
powiadomienia składa pisemny wniosek argumentujący wyższą niż proponowana ocenę
zachowania. Wniosek powinien zawierać opinię samorządu uczniowskiego.
5.Decyzję o podwyższeniu lub utrzymaniu oceny podejmuje wychowawca.
6.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje komisję i ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7.Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w ust. 6, na pisemny wniosek ucznia lub
jego rodziców (opiekunów prawnych) w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno
-wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja, o jaką ocenę klasyfikacyjną
zachowania uczeń się ubiega, oraz naruszenie których przepisów prawa jest podstawą
ubiegania się o zmianę oceny.
8.W skład komisji, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo Wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w

danej klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.

9.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
oceny ustalonej przez wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
10.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
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3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

Tabela 1
Lp.

1
2
3

4

Opis zachowania pozytywnego ucznia

Udział w zawodach sportowych odbywających się podczas zajęć
lekcyjnych
Udział w zawodach sportowych odbywających się po zajęciach
lekcyjnych lub w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych
Udział w konkursach przedmiotowych:
etap szkolny,
etap międzyszkolny,
kolejne etapy
Udział w olimpiadach przedmiotowych

etap szkolny
kolejne etapy

Liczba
punktów
możliwych
do
zdobycia
5
10

5
10
20
15

Częstotliwość
zdobywania
punktów
każdorazowo
każdorazowo

każdorazowo

każdorazowo

5

Udział w olimpiadach przedmiotowych

25

6

Udział w zajęciach pozalekcyjnych - kołach zainteresowań

7

Udział w organizowaniu imprez szkolnych

8

Zaplanowanie lub podjęcie działań charytatywnych

9

Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków

5-15

semestr

10

Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków

5-15

semestr

11

100% frekwencja w miesiącu

10

każdorazowo

12

100% usprawiedliwienie nieobecności w miesiącu

10

każdorazowo

13

Praca na rzecz klasy (z wyłączeniem prac funkcyjnych)

5-15

każdorazowo

Zdobycie indywidualnej nagrody w konkursie ogłoszonym przez Radę
Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd
Uczniowski

15

każdorazowo

14
15

Ubiór szkolny zgodny ze Statutem V LO

16

5

w miesiącu, za
każdy rodzaj
zajęć

5-15

każdorazowo

10

każdorazowo

0-20

semestr

Systematyczna i efektywna pomoc koleżeńska w nauce

20

semestr

17

Prace na rzecz pracowni przedmiotowych

10

semestr

18

Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym:
szkole
/ poza szkołą

10
5

semestr
każdorazowo

19

Wzorowe i sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego

5-15

każdorazowo

20

Przestrzeganie obowiązku pozostawienia okryć w szatni

10

semestr

21

Terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej

10

semestr

w

38

22

Do dyspozycji nauczycieli

0-20

semestr

23

Do dyspozycji wychowawcy

0-20

semestr

Tabela 2

Lp.

Opis zachowania negatywne ucznia

Liczba
punktów
Częstotliwość
karnych
zdobywania
możliwych do
punktów
zdobycia

1

Zakłócanie przebiegu zajęć edukacyjnych przez
niewłaściwe zachowanie

2

Niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły

3

Niewłaściwe zwracanie się do nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów (za każdy
stwierdzony fakt)

-10

każdorazowo

4

Nie wywiązywanie się ze zobowiązania

-5

każdorazowo

5

Nieusprawiedliwiona nieobecność na imprezie, akcji lub
uroczystości szkolnej

-5

6

Nagany i upomnienia

-10 – (-25)

każdorazowo

7

Zaśmiecanie otoczenia

-5

każdorazowo

8

Wulgarne słownictwo lub zaczepka słowna

-10

każdorazowo

-1

każdorazowo

-1

każdorazowo

0 – (-25)

każdorazowo

9
10
11

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję (za każde dwa
spóźnienia)
Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
edukacyjnych (za każdą godzinę)
Oszustwo (kłamstwo, ściąganie, oddanie do sprawdzenia
nie swojej pracy)

-10

każdorazowo
każdorazowo

każdorazowo

12

Palenie papierosów na terenie szkoły

-10

każdorazowo

13

Zatajenie nazwiska i odmowa pokazania legitymacji (po
późniejszym rozpoznaniu)

-20

każdorazowo

14

Niszczenie mienia szkoły

-30

każdorazowo

15

Ubiór szkolny niezgodny ze Statutem V LO

0 – (-20)

każdorazowo

-15

każdorazowo

-2

każdorazowo

-10

semestr

16
17

Używanie urządzeń telekomunikacyjnych i
elektronicznych nośników informacji podczas zajęć
lekcyjnych
Nie przestrzeganie obowiązku pozostawienia okryć w
szatni

18

Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej

19

Do dyspozycji nauczycieli

0 – (-20)

semestr

20

Do dyspozycji wychowawcy

0 – (-20)

semestr

39

21

Do dyspozycji klasy

0 – (-10)

semestr

14.Bezpieczeństwo uczniów
§ 57
1.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę.

2.

Opieka podczas pobytu ucznia na terenie Szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw
międzylekcyjnych, zajęć lub uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych
organizowanych przez Szkołę polega na:

1) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP,
2) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w Szkole,
3) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania zajęć, uroczystości szkolnych i wycieczek,
4) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych
przepisów,
5) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych,
6) uświadamianiu uczniom zagrożeń i przedstawianiu sposobów przeciwdziałania im,
7) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły
zajęć przeciwdziałających przemocy, tj.:
a) propagowaniu postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy i agresji,
również słownej,
b) promowaniu zdrowego stylu życia.
8) ograniczeniu wstępu na teren budynku Szkoły i dziedzińca szkolnego osobom postronnym,
9) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych,
10) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej,
11) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań
profilaktycznych.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 58
1. V Liceum Ogólnokształcące używa pieczęci urzędowej zgodnie odrębnymi przepisami.
2. Urzędowa okrągła pieczęć zawiera wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej

Polskiej, a w otoku napis: V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
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3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkołę w treści

pieczątki odpowiedniego typu zawarty jest napis:
V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka.

§ 59
1.
2.

Szkoła posiada własny sztandar, ceremoniał. i rotę ślubowania uczniów klas pierwszych.
Patronem Szkoły jest pułkownik Stanisław Dąbek.

3.

Święto patronalne Szkoły przypada na dzień 16 września.

§ 60
Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 61
Liceum prowadzi gospodarkę administracyjną. Zasady gospodarki finansowej Liceum
określają odrębne przepisy.

§ 62
1.Z wnioskiem o nowelizację Statutu bądź jego części może wystąpić każdy organ Szkoły.
2.Wszelkie zmiany dotyczące Statutu Szkoły mogą być dokonane w trybie Uchwały Rady
Pedagogicznej.
3.Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa
Ustawa o systemie oświaty.
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie odrębne przepisy prawa

oświatowego oraz odrębne regulaminy.

Tryb dokonywania zmian w statucie.
§ 63
1. Statut

może ulegać sukcesywnej nowelizacji stosownie do potrzeb i nowego
ustawodawstwa.

2. Jeżeli ulegają zmianie przepisy nadrzędne, automatycznych zmian dokonuje Dyrektor V

Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni, z jednoczesnym
obowiązkiem pisemnego powiadomienia organów Liceum w terminie 7 dni od dokonania
zmian, a w ciągu 21 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie przepisów, pod warunkiem
jednoznacznie określonych zmian. Jeżeli zmiany są w kierunku dowolności rozwiązań
przez szkoły publiczne, należy kierować się zasadami określonymi poniżej.
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3. W pozostałych przypadkach o zmianach decyduje Rada Pedagogiczna na podstawie

pisemnego wniosku o zmianę lub uzupełnienie treści Statutu złożonego przez organy
Liceum do Rady Pedagogicznej, po zatwierdzeniu wniosku przez ponad 50% głosujących
członków organu przy warunku 2/3 obecnych na zebraniu.

§ 64
1. Dyrektor Liceum zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom

społeczności szkolnej przez: wyłożenie w czytelni szkolnej, wywieszenie w ogólnie
dostępnym i widocznym miejscu w budynku Liceum.
2. Statut Szkoły znajduje się:
a) u Dyrektora Liceum,
b) w bibliotece szkolnej,
c) w pokoju nauczycielskim.

Załączniki:
1. Regulamin Rady Rodziców – załącznik nr 1
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego –załącznik nr 2
3. Regulamin Biblioteki Szkolnej i Czytelni – załącznik nr 3
4. Zasady rekrutacji w danym roku szkolnym – załącznik nr 4
5. Regulamin Rady Pedagogicznej – załącznik nr 5
6. Czas trwania zajęć lekcyjnych – załącznik nr 6
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