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Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowią: 
 
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami)  

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674) 

3) Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204)  

4) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562; z 2007 r. z 
późn. zmianami 

5) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 532)  

6) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 126 poz. 526).  

7) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 537 ze zmianami).  

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.  

9) Ustawa Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59 z dnia 14 grudnia 2016 r  

10) Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 
poz. 1534)  

12) Konstytucja Rzeczpospolitej Polski 
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I. Ogólne informacje o Liceum Ogólnokształcącym 
 
§ 1.1. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni. 
2. Szkole nadano imię: Marii Skłodowskiej - Curie. 
3. Siedziba szkoły mieści się w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 5. 
4. Nazwy Liceum Ogólnokształcące używa się w pełnym brzmieniu na pieczątkach 

i pismach urzędowych. Dopuszcza się używania skrótu: „LO w Bogatyni”. 
5. Szkoła ma swój sztandar i własny ceremoniał szkolny. 
§ 2.1. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni jest Gmina Bogatynia 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 
3. Cykl kształcenia w liceum trwa trzy lata, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania. 
§ 3 Liceum Ogólnokształcące może przyjmować darowizny od osób prawnych lub 
fizycznych. 
 
II. Cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego 
 
§ 4 Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach 
wydanych na jej podstawie, w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów 
wyższych, 

2) pomaga absolwentom w dokonywaniu świadomego wyboru kierunku dalszego 
kształcenia, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów określonych 
w ustawie odpowiednio do wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednią do ich potrzeb, w miarę możliwości 
szkoły. 

§ 5 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są 
w Wewnątrzszkolnych  Zasadach Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Liceum 
Ogólnokształcące w Bogatyni, który stanowi załącznik do Statutu. 
§ 6 Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb środowiska (załączniki  do Statutu). 
 

III.  Zadania opiekuńcze i wychowawcze 
 

§ 7 Szkoła realizuje swoje cele poprzez zadania: 
1) w ramach działalności dydaktycznej: 
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego, 
b) pomaga dokonać wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
c) rozwija zainteresowania poprzez organizowanie kół zainteresowań, uroczystości 
kulturalnych, imprez sportowych, charytatywnych i konkursów, 
d) zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, 
sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami przygotowującymi się do udziału w olimpiadach 
i konkursach, 
e) umożliwia pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także zgodnie z 
możliwościami szkoły, 
2) w ramach działalności wychowawczej: 
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a) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, realizuje szkolny program wychowawczo-
profilaktyczny, który uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
Program podlega ewaluacji i dostosowaniu do zmieniających się potrzeb uczniów, 
rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, 
b) umożliwia prowadzenie przez młodzież działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły; 
3) w ramach działalności opiekuńczej: 
a)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i posiadanych możliwości, 
b) zapewnia możliwości korzystania z pomocy szkolnego pedagoga, 
zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły przez nauczycieli oraz inne wyznaczone 
przez dyrektora osoby dorosłe. 
 
Szczegółowe zadania wychowawcze i opiekuńcze opisuje szkolny program wychowawczo-
profilaktyczny 
§ 7.1. Działalność wychowawcza nauczycieli musi być spójna z programem wychowawczo-

profilaktycznym. 
2. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania opieki i zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w szkole w czasie przewidzianym planem lekcji. Nie ponoszą 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy samowolnie opuścili lekcje 
w danym dniu, co zaznaczone jest w dzienniku lekcyjnym. 

3. Nauczyciele odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów w czasie pełnienia dyżurów 
na korytarzu szkolnym lub w innym wyznaczonym miejscu, zgodnie z harmonogramem 
dyżurów szkolnych. 

1) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 
lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

2) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 
szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, 
zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych. 

3) Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się 
do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie 
potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do 
dyrektora 

4) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

4. W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę osobą odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo uczniów może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia wyznaczona 
przez dyrektora szkoły. Sposób przygotowania, zgłoszenia i zrealizowania wycieczek 
szkolnych określa Regulamin Wycieczek. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć pozalekcyjnych i imprez 
ogólnodostępnych ponoszą wyznaczeni do opieki nauczyciele. 

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie lekcji z wychowania fizycznego, 
zajęć sportowych, zawodów ponoszą nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie 
grup. 
 

§ 9. 1 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej; 
4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
5) warsztatów; 
6) porad i konsultacji. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w liceum polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 
czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu 
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 
pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  rodzicom uczniów i nauczycielom 
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w 
celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami lub placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w liceum jest udzielana z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora liceum lub wicedyrektora; 
4) nauczyciela. 

§ 10.1. W Liceum organizuje się system doradztwa, którego głównym zadaniem jest 
wspomaganie ucznia w trafnym wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz planowania 
kariery zawodowej.  

2. Działania Liceum w tym zakresie realizowane są przez pedagoga szkolnego, nauczycieli 
oraz wychowawców i polegają one na:  

1) udziale uczniów w lekcjach przedsiębiorczości, w lekcjach wychowawczych, w 
warsztatach organizowanych przez instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym, 
w spotkaniach z przedstawicielami szkół policealnych i wyższych, 
2) udostępnianiu informacji o kierunkach kształcenia, zawodach i lokalnym rynku pracy 
w bibliotece szkolnej, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz przy wykorzystaniu 
Internetu, 
3) udzielaniu porad indywidualnych i organizowaniu konsultacji. 

3. Liceum realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego współpracując z:  
1) Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną,  
2) szkołami policealnymi i wyższymi. 

 
IV. Organy Liceum Ogólnokształcącego, ich zadania i kompetencje 
 
§ 8. Organami szkoły są: 

1) dyrektor liceum, 
2) rada pedagogiczna, 
3) samorząd uczniowski, 
4) rada rodziców, 
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§9.1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę, a 
postępowanie w tych sprawach określają odrębne przepisy. 
2. Dyrektor szkoły:  

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
3) przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa,; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
6) jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i za majątek 

szkoły, 
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 
9) współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego, 
10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
11) 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 i innowacyjnej szkoły; 

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia; 

13) współpracuje z pielęgniarką szkolną  sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad młodzieżą,   

14) wykonuje zadania wynikające z aktualnych przepisów 
4. Dyrektor organizuje proces dydaktyczno – wychowawczy: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
2) dokonuje analizy działalności Szkoły i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o działalności Szkoły, wykorzystując 
opinie nauczycieli, uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), organu prowadzącego 
i organu nadzorującego oraz przekazuje Radzie Pedagogicznej informację o realizacji 
planu nadzoru pedagogicznego, opracowanego na każdy rok w terminie do dnia 15 
września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 

3) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny, 
4) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego, 
5) umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wspiera 

nauczycieli na drodze ich zawodowego awansu, 
6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem i rodzicem 

(prawnym opiekunem), 
7) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku nauczyciela w okresie stażu na 

wyższy stopień awansu zawodowego, 
8) organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno – 

psychologicznej,  
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych. 
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w 
sprawach: 
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1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły. 

6. Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora. 

7. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Samorządem 
Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Rodzicami. 

8. Dyrektor powołuje i odwołuje Wicedyrektorów po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej oraz organu prowadzącego. 

§10.1. Jeżeli liczba oddziałów w szkole wynosi co najmniej 10 tworzy się stanowisko 
wicedyrektora. Za zgodą organu prowadzącego tworzy się stanowisko wicedyrektora przy 
mniejszej liczbie oddziałów. 
2. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora określa dyrektor szkoły na piśmie. 
§11. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące 
kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład rady wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły jako jej przewodniczący, 
2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań 
mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady 
lub na wniosek Rady Pedagogicznej np.: pracownicy administracji i obsługi, 
przedstawiciele Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, pielęgniarka szkolna, 
specjaliści w zakresie omawianej problematyki. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb 
bieżących. 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
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2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

10. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. 
11. Podstawowymi dokumentami Rady Pedagogicznej są: księga protokołów i lista 

obecności. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z  protokołem z zebrania Rady 
Pedagogicznej. Osoby nieobecne na posiedzeniu Rady Pedagogicznej mają obowiązek 
zapoznać się z  protokołem po powrocie do pracy. 

12. Nieobecność na zebraniach, poza przypadkami zwolnień lekarskich, należy 
usprawiedliwiać dyrektorowi na piśmie przed wyznaczonym terminem Rady. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
ucznia lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły  

14. W strukturze Rady Pedagogicznej działają komisje, zespoły przedmiotowe oraz zespół 
wychowawczy. 

§ 12.1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej 
z przepisami prawa. 
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny Szkoły, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 
z przepisami prawa. 

3. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny Szkoły jest ostateczna. 
§ 13. 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Termin sporządzenia protokołu nie 
może przekroczyć 14 dni. 
2. Protokół zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje Dyrektor szkoły 

i protokolant. 
3. Księgi protokołów udostępnia się zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym 

przedstawicielom organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny 
nad szkołą. 

4. Członkowie Rady powinni zapoznać się z treścią protokołu. Ewentualne uwagi do treści 
protokołu zainteresowany powinien złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego Rady 
najpóźniej na 2 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Poprawki 
powinny być głosowane, po czym następuje przyjęcie lub odrzucenie protokołu poprzez 
głosowanie.  

§ 14.1. W Liceum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. 
4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 
5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny 

opiekun). 
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 
7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. 
§ 15. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności, 
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2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo - 
profilaktyczny, 

2. Program, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni 
od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 
Pedagogiczną. 

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo -
profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje 
do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

§ 16 Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 
2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły. 
§ 17. 1. Rada Rodziców może: 

1) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkolnych; 

2) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły. 

§ 18.1. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego uchwala regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny ze statutem. 
3. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie 

Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, 
w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
§ 19.1. Organy szkoły działają w oparciu o uchwalone regulaminy. 
2. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny 
2) każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć 

się do ich realizacji 
3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów 

w celu wymiany informacji i poglądów 
§ 20.1. Zaistniałe sytuacje konfliktowe między organami LO rozstrzyga Dyrektor, jeżeli nie 
jest on stroną tego konfliktu. 
2. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu nadzorującego szkołę. 
3. Decyzja organu nadzorującego jest ostateczna. 
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4. Spory, w których stroną jest Dyrektor Szkoły rozstrzyga organ prowadzący lub 
nadzorujący szkołę. 
 

V. Organizacja Liceum Ogólnokształcącego 
 

§ 21.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu 

roku szkolnego w terminie do końca stycznia dla klas pierwszych i drugich, a dla klas 
trzecich do 22 grudnia. 

§ 22.1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem 
uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości 
organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu 
edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie 
programowej w zakresie rozszerzonym. 

2. Przedmioty te, dla danego oddziału lub grupy uczniów z różnych oddziałów, zatwierdza 
Dyrektor Szkoły, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości kadrowe 
i organizacyjne szkoły. 

§ 23.1 Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i 
opieki w danym roku szkolnym. 
2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. 
3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
§ 24.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym dla danej klasy. 
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 30 osób. 
3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów rozszerzonych mogą być organizowane w oddziałach 

lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 7. Za 
zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniejszą liczbę uczniów. 

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, 
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Grupy międzyoddziałowe 
mogą liczyć do 24 uczniów. 

5. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego podziału na grupy dokonuje się na 
podstawie płci uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, które mogą 
liczyć do 26 uczniów. 

§ 25 Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 
§ 26.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo – lekcyjnym. 
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2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W wyjątkowych przypadkach godzina lekcyjna może 
być skrócona do 30 minut. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a co najmniej jedna 15 minut. 
4. Opieka w czasie zajęć terenowych i wycieczek: 

1) w czasie lekcji w terenie opiekunem jest nauczyciel prowadzący zajęcia, 
2) na wycieczkach turystyczno – krajoznawczych jeden opiekun przypada na 10 – 15 

uczniów. 
§ 27 Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu czy 
wzroku otoczeni są szczególną opieką wychowawcy, nauczycieli uczących i pedagoga 
szkolnego, którzy przestrzegają zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych 
specjalistów. 
§ 28 Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi mogą być objęci nauczaniem indywidualnym.  
§ 29 Uczniowi można udzielić pozwolenia na indywidualny program lub tok nauki (zgodnie 

z procedurą). 
§ 30 Biblioteka szkolna 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: 
1) uczniowie, 
2) nauczyciele i pracownicy szkoły, 
3) rodzice, 
4) inne osoby na ustalonych zasadach. 

3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor Szkoły. 
4. Dyrektor Szkoły: 

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz 
środki finansowe na jej działalność, 

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami, 
3) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, 
4) zatwierdza plan pracy oraz regulamin biblioteki, 
5) podejmuje decyzje w sprawie przeprowadzenia spisu zbiorów. 

5. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 
6. Biblioteka szkolna: 

1) jest pracownią interdyscyplinarną, 
2) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, 
3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze, informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą, 
4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotuje do korzystania z różnych źródeł 

informacji oraz bibliotek, 
5) stanowi ośrodek informacji o zbiorach gromadzonych w szkole, 
6) zaspokaja potrzeby kulturalne uczniów, 
7) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

7. Zadania i obowiązki bibliotekarza: 
1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnia zbiory, 
b) prowadzi przysposobienie czytelniczo – informacyjne, 
c) odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie 

w należytym stanie, 
d) udziela informacji, 
e) prowadzi poradnictwo w doborze lektury, 
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f) współpracuje z nauczycielami w realizacji zadań dydaktycznych 
i wychowawczych. 

2) prace organizacyjno – techniczne: 
a) gromadzi zbiory, 
b) ewidencjonuje i opracowuje zbiory, 
c) selekcjonuje zbiory, 
d) prowadzi warsztat informacyjny (księgozbiór podręczny, teczki tematyczne itp.), 
e) sporządza statystykę czytelnictwa. 

3) jest członkiem Rady Pedagogicznej, 
4) przedstawia sprawozdania z pracy biblioteki. 

§ 32 Organizacja biblioteki. 
1. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni. 
2. Czas pracy biblioteki:  

1) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 
roku szkolnego, 

2) udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach zatwierdzonych przez Dyrektora 
Szkoły. 

3. Zbiory zawierają: 
1) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 
2) programy i podręczniki szkolne, 
3) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 
4) pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej, naukowej oraz dydaktycznej, 
5) czasopisma dla młodzieży, metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, 

społeczno-kulturalne, gazety. 
4. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy są określane w zakresie ich 
obowiązków oraz w planie pracy. 

5. Finansowanie wydatków: 
1) podstawowym źródłem finansowym jest budżet szkoły, biblioteka może otrzymać 

dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł. 
6. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3) godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów.    

7. Biblioteka gromadzi i opracowuje księgozbiór pod kątem programów nauczania oraz w 
celu rozwijania zainteresowań uczniów. Wielozadaniowość biblioteki szkolnej obejmuje 
także: 
1) działalność informacyjną (propaganda nowości wydawniczych, statystyka 

czytelnictwa, informacja problemowa), 
2) inspirowanie działalności aktywu biblioteki. 

§ 33 Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 
porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi 
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 
 

VI. Nauczyciele i inni pracownicy Liceum Ogólnokształcącego 
 

§ 34. 1. Dyrektor Szkoły zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  
 i pracowników obsługi. 
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2. Zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy. 
§ 35 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 
§ 36.1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, w czasie pełnienia dyżuru, 
w czasie zajęć pozaszkolnych i wycieczek. 

2. Nauczyciel odpowiada za prawidłową realizację procesu dydaktycznego: 
1) przygotowanie do zajęć pod względem merytorycznym, metodycznym 

z uwzględnieniem treści wychowawczych, 
2) prowadzenie zajęć w atmosferze życzliwości, stymulując rozwój psychofizyczny 

uczniów, rozwijając ich zdolności i zainteresowania, udzielając pomocy 
w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  w oparciu o rozpoznanie potrzeb 
uczniów, 

3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej. 
3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe do korelacji treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych oraz decydowania o wyborze programów nauczania. 
1) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący. Przewodniczących powołuje 

i odwołuje Dyrektor Szkoły. 
2) Dyrektor Szkoły może powołać inne zespoły problemowo – zadaniowe w zależności 

od bieżących potrzeb szkoły. 
4. Nauczyciele zobowiązani są do kontrolowania ilości nieobecności uczniów na 

poszczególnych zajęciach z przedmiotów, w celu ustalenia podstaw do klasyfikowania. 
Przyjmuje się, że 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w okresie jednego miesiąca 
traktowane jest jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub nauki, 
w związku z czym wszczynana jest procedura administracyjna. 

5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej, oprócz księgi ewidencji, księgi uczniów, 
arkuszy ocen, dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełnia, lub dyrektor szkoły, 
lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. 

6. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym 
nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi 
wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę 
dokonującą sprostowania.  

§37.1. Dyrektor liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
z nauczycieli uczących w tej klasie (w wyjątkowych przypadkach może to być inny 
nauczyciel uczący w szkole). Powinien on wykonywać tę funkcję w zasadzie przez cały 
cykl nauczania w danym typie szkoły. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach, 
w miarę posiadanych środków finansowych, dyrektor może przydzielić klasie dwóch 
wychowawców. 

2. Zmiany wychowawców klasy dokonuje Dyrektor Szkoły: 
1) z własnej inicjatywy, w przypadku nie wywiązywania się wychowawcy klasy z jego 

zadań, 
2) na umotywowany wniosek rodziców i uczniów danej klasy, 
3) jeżeli wymaga tego organizacja pracy szkoły, 
4) na wniosek nauczyciela 

§ 38.1. Do obowiązków wychowawcy należy:  
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
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2) inspirowanie i wspomaganie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności 
szkolnej, 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie poprzez uzgadnianie z nimi 
i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec 
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 
szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) ustalenie corocznie planu pracy wychowawczej, 
5) współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży, 
6) monitorowanie frekwencji uczniów  
7) zbieranie informacji o przyczynach absencji, 
8) podejmowanie działań naprawczych (odnośnie absencji), 
9) współpraca z pedagogiem i Dyrektorem Szkoły w zakresie monitorowania frekwencji. 

2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania ustalonych czynności 
administracyjnych w tym: 
1) prowadzenia dziennika lekcyjnego elektronicznego   
2) wypełniania arkuszy ocen, 
3) wypisywania świadectw szkolnych, 

3. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań: 
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski, 
3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 

z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi działania 
wychowawcze, utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków, 

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym, 
5) zwołuje zespół nauczycieli uczących w danej klasie, 
6) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia. 

4. Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne, dotyczące klasy.  
5. Wychowawca klasy przynajmniej 3 razy w roku szkolnym kontaktuje się z rodzicami 

w czasie organizowanych przez szkołę zebrań. 
§ 39.1 Pedagog szkolny koordynuje działania wychowawcze Szkoły. 
2. Pedagog szkolny w szczególności: 

1) przeprowadza analizę sytuacji wychowawczej w Szkole, 
2) inspiruje nowe rozwiązania metodyczne podczas realizacji zadań wychowawczych, 
3) rozpoznaje środowisko domowe ucznia i udziela pomocy uczniom potrzebującym jej, 
4) rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
5) organizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
6) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach konfliktowych 

w relacjach uczeń – nauczyciel, uczeń – rodzice, uczeń - uczeń, nauczyciel – rodzice, 
7) prowadzi edukację prozdrowotną i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 
8) organizuje profilaktykę w zakresie nałogów i indywidualną pomoc uczniom w tym 

zakresie, 
9) wspiera uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji 
w tym zakresie, 

10) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
ucznia, 
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11) udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, 

12) wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
13) współpracuje ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. 

3. Pedagog kieruje pracą komisji wychowawczej, w skład której wchodzą ponadto: Dyrektor 
Szkoły lub Wicedyrektor i wychowawca klasy. 

4. Pedagog w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, 
Wicedyrektorem, zespołem wychowawców, zespołami nauczycielskimi, Samorządem 
Uczniowskim, instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno-wychowawczą 
Szkoły. 

5. Pedagog wyniki swojej pracy przedstawia dwa razy w roku na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej. 

6. Pedagog za powierzone mu obowiązki odpowiada przed Dyrektorem Szkoły.  
§ 40 Zakres zadań i obowiązków innych pracowników szkoły, a więc pracowników 
administracji i obsługi ustala Dyrektor Szkoły. Ścisły ich zapis znajduje się w teczkach 
personalnych. 
 

VII. Prawa i obowiązki rodziców 
 

§ 42 Rodzice mają prawo do : 
1) znajomości zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole, 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz egzaminowania, 
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępu 

i przyczyn trudności w nauce, 
4) uzyskania informacji i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego 

dziecka, 
5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, 
6) występowania z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy danego 

oddziału szkoły. 
§ 43 Rodzice mają obowiązek: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających naukę, 
3) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą i nauczycielami szkoły, 
4) przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy lub nauczyciela uczącego dziecko, 
5) usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach, 

§ 44 W Liceum Ogólnokształcącym przewidziano następujące formy współdziałania 
z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie wychowania i profilaktyki: 

1) Rada Rodziców uczestniczy w tworzeniu i modyfikowaniu  Programu wychowawczo 
- profilaktycznego  

2) Rodzice (prawni opiekunowie) są zaznajamiani z celami działań szkoły oraz 
sposobami ich realizacji oraz uczestniczą w realizacji tych celów. 

3) Program wychowawczo - profilaktyczny -  jest  realizowany we współdziałaniu z 
rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z uwzględnieniem ich opinii. 

 
VIII. Prawa i obowiązki uczniów 
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§ 45 Uczeń ma prawo do: 

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

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 
i poszanowania jego godności, 

3) korzystania w uzasadnionych przypadkach z pomocy materialnej (stypendia, 
zapomogi) w miarę możliwości finansowych szkoły, Rady Rodziców i hojności 
sponsorów, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania, 
5) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej, 
6) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 
7) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 
8) świadomego i czynnego uczestnictwa we wszystkich formach działalności 

dydaktyczno – wychowawczej (zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, pozaszkolne) 
prowadzonych przez szkołę, 

9) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco, oceny swego stanu wiedzy i umiejętności 
zgodnie z WZO, 

10) otrzymania poprawioną pracę pisemną do wglądu w terminie i na zasadach ustalonych 
przez nauczyciela, 

11) do uzyskania pomocy w uzupełnieniu wiedzy w miarę możliwości szkoły, 
12) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 
13) korzystania z gabinetów szkolnych, pomocy naukowych, biblioteki szkolnej, urządzeń 

sportowych (po lekcjach – za zgodą Dyrektora Szkoły), 
14) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi liceum i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 
15) działalności w wybranych przez siebie organizacjach legalnie działających na terenie 

szkoły, 
16) dobrowolnego reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, 

zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 
17) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych, w czasie ferii (na ten czas 

nie zadaje się żadnych prac) – nie należy też przeprowadzać prac pisemnych i oceniać 
odpowiedzi ustnych w pierwszym dniu po przerwach świątecznych i feriach, 

18) jednokrotnego lub dwukrotnego w semestrze (jednokrotne – 1 lub 2 godziny 
w tygodniu, dwukrotne – powyżej dwóch godzin przedmiotu tygodniowo), 
zgłoszonego przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania bez podania przyczyn. 
Jeżeli uczeń celowo unika danego przedmiotu, prawo to nie będzie respektowane, 

19) wyboru do Samorządu Uczniowskiego według ustalonej ordynacji wyborczej, 
20) uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że ich prawa są naruszane mają prawo 

powiadomić wychowawcę klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pedagoga 
szkolnego, Dyrektora Liceum, rzecznika praw ucznia, uzyskując od tych gremiów 
pomoc. 

§ 46.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, zwłaszcza: 
1) uczęszczać na lekcje i zajęcia pozalekcyjne regularnie i punktualnie, 
2) nie opuszczać zajęć bez porozumienia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu, 
3) zachowywać się w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych tak, aby nie 

zakłócać normalnego toku pracy nauczycieli, administracji i obsługi oraz kolegów, 
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4) pracować na zajęciach sumienie i aktywnie, włączać się w proces dydaktyczny, m. in. 
przez stawianie pytań,  inicjowanie dyskusji, 

5) systematycznie odrabiać zadania domowe, 
6) być przygotowanym na każdą lekcję, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej 

tematyki, 
7) brać udział we wszystkich sprawdzianach pisemnych i ustnych, 
8) uzupełniać wszystkie zaległości, 
9) zapoznać się z bieżącymi zastępstwami i być przygotowanym do przewidzianych 

zajęć, 
10) wykonywać zarządzenia Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz 

zalecenia Samorządu Uczniowskiego, 
11) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość na terenie 

szkoły, 
12) dbać o higienę osobistą 
13) przychodzić do szkoły schludnie i estetycznie ubranym. 

Strój codzienny ma być niewyzywający, uszyty z nieprzeźroczystych materiałów. 
Uczennice i uczniowie powinni mieć zasłonięty tułów (wraz z górną częścią ramion ) i 
uda. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy 
a) młodzież męska przychodzi na zajęcia starannie ogolona bądź z zadbanym 

zarostem, 
b) w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości szkolnych, 

egzaminów maturalnych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz obowiązuje strój 
galowy: dziewczęta: biała bluzka, spódnica :granatowa, szara lub czarna  (długość 
nie może być krótsza niż do połowy uda), lub eleganckie spodnie, lub sukienka w 
podobnych kolorach; chłopcy: biała koszula, spodnie: granatowe, szare lub czarne, 
lub garnitur, obuwie uczennic i uczniów w sytuacjach odświętnych ma 
harmonizować z resztą stroju. 

c) zabrania się noszenia do szkoły kosztownej biżuterii, ekstrawaganckich ozdób 
i nakładania zbyt wyzywającego makijażu, butów na  wysokim obcasie, 

d) w okresie jesienno – zimowym uczniowie winni swoje okrycia wierzchnie zostawić 
w szatni (za okrycia pozostawione poza szatnią szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności). 

14) usprawiedliwiać w formie pisemnej lub ustnej wszystkie nieobecności na zajęciach 
szkolnych z podaniem przyczyny, 
a) każdorazowa nieobecność w szkole winna być usprawiedliwiona na najbliższej 

godzinie wychowawczej:  
 uczniowie niepełnoletni przedstawiają wychowawcy usprawiedliwienie napisane 

przez rodziców (prawnych opiekunów)  
 uczniowie pełnoletni mogą sami usprawiedliwiać nieobecność;   wychowawca 

gromadzi usprawiedliwienia i na życzenie przedstawia je zainteresowanym 
rodzicom, 

b) planowana dłuższa nieobecność ucznia w szkole powinna być wcześniej 
uzgodniona  z wychowawcą, Dyrektorem Szkoły, 

c) zwolnienie w ciągu dnia z zajęć szkolnych może nastąpić na podstawie pisemnego 
lub osobistego zwolnienia u wychowawcy klasy lub nauczyciela, z którym uczeń 
winien mieć lekcję, 

d) zwolnienie ucznia z zajęć ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia może 
nastąpić po uzgodnieniu wyjścia z wychowawcą, nauczycielem i jego rodzicem ;   
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15) uczeń nie powinien spóźniać się na lekcje, a spóźniony wejść do klasy 
i usprawiedliwić swoje spóźnienie (nauczyciel ma obowiązek wpuścić ucznia do 
klasy), 

2. W zakresie kultury osobistej, postawy moralnej i społecznej szkoła oczekuje, aby: 
1) zachowywać się w szkole i poza nią w sposób godny i kulturalny, 
2) dbać o honor szkoły, współtworzyć jej autorytet, 
3) okazywać szacunek nie tylko nauczycielom i pracownikom naszej szkoły, lecz 

każdemu człowiekowi, 
4) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 
5) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, ich godność osobistą, 
6) być wrażliwym na potrzeby innych, pomagać słabszym, 
7) dbać o kulturę słowa. 

3. Zabrania się: 
1) używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych i egzaminów, 
2) picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci, 
3) palenia papierosów, 
4) zażywania środków odurzających, 
5) posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych na 

terenie szkoły i na zajęciach organizowanych przez szkołę, 
4. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia przebywającego samowolnie poza jej 
terenem. 
 

IX. NAGRODY I KARY 
 

§ 47 Nagrody 
1. Z wnioskiem o udzielenie nagrody może wystąpić Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, 

nauczyciele, Samorząd Uczniowski lub Samorząd Klasowy. 
2. Nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżnili się: 

1) w nauce, 
2) w sporcie, 
3) udziałem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych, 
4) 100% frekwencją, 
5) bohaterską postawą, 
6) aktywną pracą w organizacjach uczniowskich, 
7) aktywną działalnością charytatywną, 
8) pomocą koleżeńską. 

3. Uczeń może otrzymać nagrodę w postaci: 
1) pochwały nauczyciela lub wychowawcy klasy wobec klasy, 
2) pochwały nauczyciela lub wychowawcy wobec uczniów całej szkoły lub Rady 

Pedagogicznej, 
3) pochwały Dyrektora Szkoły wobec klasy, 
4) pochwały Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły, 
5) nagrody Rady Pedagogicznej, 
6) nagrody Rady Rodziców (książkowa lub finansowa) na wniosek Rady Pedagogicznej, 
7) nagrody Samorządu Uczniowskiego za zwycięstwo w konkursach organizowanych 

przez SU (np. dzień wolny od oceniania). 
§ 48 Kary 
1. Z wnioskiem o udzielenie kary może wystąpić Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, 

nauczyciele, Samorząd Uczniowski lub Samorząd Klasowy. 
2. Uczeń może otrzymać karę za: 
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1) niewywiązywanie się ze swoich obowiązków uczniowskich; 
2) nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych oraz postanowień 

Statutu Szkoły, a w szczególności za: 
a) łamanie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób, 
b) wagary, 
c) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych, 
d) udowodnione palenie papierosów, picie alkoholu lub odurzanie się środkami 

narkotycznymi, 
e) konflikt z prawem. 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych oraz postanowień 
statutu uczeń może być ukarany następującymi karami: 
1) upomnieniem wychowawcy klasy, 
2) pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 
3) pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców, 
4) pracą społeczną na rzecz szkoły, 
5) zakazem udziału we wszelkich zajęciach organizowanych przez szkołę, tj. 

wycieczkach, imprezach okolicznościowych, wyjściach do teatru, kina, zawodach 
sportowych, itp., 

6) przeniesieniem do innej klasy, jeśli istnieje taka możliwość, 
7) naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów, 
8) skreśleniem z listy uczniów. 
 

 
§ 49. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia 
ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowski za: 

1) posiadanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, ich 
rozpowszechnianie, spożywanie oraz nakłanianie innych osób do ich użycia podczas 
pobytu w szkole i na imprezach szkolnych, 

2) stosowania przemocy fizycznej i agresji słownej w stosunku do innych osób, 
3) akty wandalizmu, polegające na celowym i świadomym niszczeniu szkolnego mienia, 
4) kradzieże, rozboje, pobicia, akty wymuszania pieniędzy, posług bądź wartościowych 

przedmiotów od słabszych uczennic i uczniów, 
5) chuligańskie wybryki na terenie szkoły oraz w innych miejscach, gdy szkoła zostanie 

o tym fakcie poinformowana, a śledztwo prowadzone przez organy ścigania to 
potwierdzi, 

6) 50% godzin lekcyjnych opuszczonych bez usprawiedliwienia w ciągu jednego okresu 
klasyfikacyjnego, 

7) niepodjęcie w terminie 14 dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, 
8) rozmyślne stworzenie sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu 

uczniów bądź pracowników szkoły, 
9) fałszowanie, celowe niszczenie dokumentacji szkolnej, 
10) za groźbę lub użycie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły. 

2.  Przed podjęciem uchwały należy powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
o zaistniałym fakcie i o wynikających z niego konsekwencjach oraz dać uczniowi 
możliwość obrony. 

3.  Decyzję dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów doręcza się rodzicom. 
§ 50 Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uważają, że wymierzona kara jest 
niesprawiedliwa, to mają prawo odwołać się: 
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1) Od kar wymienionych w § 48 punkt 3. (z wyjątkiem skreślenia z listy uczniów) 
w terminie trzech dni od daty ich wymierzenia. 

2) Od kary skreślenia z listy uczniów, składając odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora Liceum, w trybie administracyjnym. 

§ 51 Rozwiązywanie konfliktów szkolnych: 
1. Między uczniami. 

Konflikt między uczniami rozstrzyga wychowawca klasy, zasięgając opinii rady klasowej, 
uczniów. Uczniowie mają prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do rzecznika praw 
ucznia, pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii 
stron zainteresowanych, definitywnie rozstrzyga konflikt. 

2. Między uczniem a nauczycielem. 
Po wpłynięciu pisemnego wniosku (zażalenia) do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
rzecznika praw ucznia, pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły  podejmuje się działania 
zgodnie z ustaloną procedurą: 
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
2) podjęcie mediacji ze stronami, 
3) definitywne rozstrzygnięcie konfliktu przez dyrektora szkoły. 

 
X. Postanowienia końcowe 

 
§ 52 Liceum Ogólnokształcące posiada pieczęć urzędową okrągłą. 
§ 53 Liceum Ogólnokształcące posiada imię, sztandar, ceremoniał i pieczęcie.   
§ 54 Liceum Ogólnokształcące prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
§ 55.1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.   
2. Zmiany do Statutu muszą być wprowadzane w przypadku zmian przepisów prawnych, na 

podstawie których Statut został opracowany, lub w innych przypadkach, z inicjatywy 
każdego z organów szkoły. 

§ 56.1. Liceum Ogólnokształcące prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
2. Liceum Ogólnokształcące może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 
§ 57 Statut liceum wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1.10 2018 r.  

1. Tekst jednolity statutu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 
1.10.2018 r.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Bogatynia, dnia……………………….                                                  dyrektor                                                                                       
 


