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DZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rozdział 1  

Przepisy definiujące 

 

§ 1 

1. Przepisy niniejszego Statutu regulują funkcje, zakres, tryb i zasady funkcjonowania  

oraz szczegółowe kompetencje organów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  

w Toruniu.  

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) Szkole – należy przez to rozumieć IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  

w Toruniu;  

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe  

(Dz.U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 7 września 1991 r., O systemie oświaty 

(Dz.U z 1991 r. nr 95, poz. 425 z późn. zm.), ; 

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;  

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły, 

Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;  

5) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń;  

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć Kujawsko –

Pomorskiego Kuratora Oświaty;  

7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

Rozdział 2  

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole 

 

§ 2 

Szkoła z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 używa nazwy IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w Toruniu w pełnym brzmieniu.  

 

§ 3 

1. Siedziba Szkoły znajduje się w Toruniu przy ul. Warszawskiej 1/5.  

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały gen. Władysława 

Sikorskiego 8 w Toruniu.  

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą 

przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy.  

 

§ 4 

1. Szkoła posługuje się stemplem o treści:  
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IV Liceum Ogólnokształcące  

im. T. Kościuszki  

87-100 TORUŃ, ul. Warszawska 1/5  

TEL. 56 62 212 28  

2. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Na pieczęciach może być używany czytelny skrót nazwy:  

IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.  

 

§ 5 

1. Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych.  

2. Szkoła realizuje zadania wynikające z tej przynależności.  

 

§ 6 

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu prowadzone są: 

1) do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego liceum ogólnokształcącego  

na podbudowie gimnazjum pozwalające osiągnąć wykształcenie średnie oraz umożliwiające 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

2) oddziały czteroletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej 

pozwalające osiągnąć wykształcenie średnie oraz umożliwiające uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

 

§ 7 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

 

§ 8 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania  

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 

przepisy.  

 

§ 9 

W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

 

§ 10 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.  

2. Szkoła może gromadzić fundusze na rachunkach dochodów własnych i na koncie Rady Szkoły.  
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3. Źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie szczegółowo określają: ustawa o finansach 

publicznych oraz uchwały Rady Miasta Torunia.  

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.  

 

§ 11 

1. Szkoła posiada własny sztandar.  

1) Sztandar Szkoły jest dwustronny w kolorach amarantowym i kremowym.  

2) Na stronie amarantowej w centrum umieszczony jest wizerunek orła białego w koronie  

z otaczającym go napisem:  

OJCZYZNA - HONOR - NAUKA  

3) Na odwrocie, na stronie kremowej, pośrodku umieszczony jest portret naczelnika Tadeusza 

Kościuszki z Orderem Orła Białego i Krzyżem Virtuti Militari na piersi.  

4) Powyżej portretu umieszczony jest napis:  

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

poniżej:  

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU  

5) Cały sztandar obramowany jest złotymi frędzlami.  

2. Uczniowie klas pierwszych stojąc przed sztandarem Szkoły składają ślubowanie.  

3. Treść roty ślubowania:  

„My, uczniowie klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego  

im. Tadeusza Kościuszki, stojąc przed sztandarem szkoły przyrzekamy:  

– przestrzegać praw Szkoły zapisanych w statucie i strzec jej honoru,  

– doskonalić umysły i charaktery jako jej uczniowie.  

Przyrzekamy !  

Biorąc za wzór Tadeusza Kościuszkę, bohatera dwóch narodów, przyrzekamy:  

– kształtować postawę odpowiedzialności patriotycznej i obywatelskiej,  

– dojrzale uczestniczyć we wspólnocie Europy i być otwartym na problemy współczesnego 

świata.  

Przyrzekamy !  

W poczuciu odpowiedzialności za nasze człowieczeństwo przyrzekamy:  

– kształtować i rozwijać wartości humanistyczne: sprawiedliwość  

i tolerancję, uczciwość, wrażliwość na drugiego człowieka,  

– dbać o wszechstronny rozwój intelektualny i duchowy oraz szanować  

zdrowie i życie.  

Przyrzekamy !  

Żyjąc we wspólnocie rodzinnej i społecznej, przyrzekamy:  
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– rodzicom i nauczycielom – nie zawieść pokładanego w nas zaufania,  

odpowiedzieć na trud naszego wychowania i edukacji.  

– społeczności uczniowskiej – wsparcie i przyjaźń, dzielenie się tym,  

co w nas dobre.  

Przyrzekamy !  

4. Ślubowanie od uczniów odbiera Dyrektor Szkoły. 

 

Rozdział 3  

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 12 

1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z przepisami  

dla szkół publicznych i postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności ma na celu:  

1) zapewnienie uczniom rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie  

z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi;  

2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości oraz kontynuowania nauki na studiach;  

3) przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowych;  

4) umożliwienie uczniom zachowania i pogłębiania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej;  

5) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, tolerancji wobec odmienności przekonań 

i zachowań, kształtowanie prawości charakteru i asertywności;  

6) kształtowanie postaw prospołecznych uczniów, w tym poprzez stworzenie im możliwości 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu; 

7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno – 

komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych; 

8) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego 

poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych  

na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci; 

9) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów środowiska, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego 

rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska w skali lokalnej, krajowej i 

globalnej. 

2. Szkoła realizując statutowe cele zapewnia uczniom:  

1) poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i religijnej;  

2) zdobycie szerokiej i nowoczesnej wiedzy o świecie i jego cywilizacji, uniwersalnych 

wartościach etycznych i normach zachowań, prawach i obowiązkach obywatelskich, trwałych 

wartościach kultury narodowej i jej związkach z kulturą masową poprzez:  

a) realizowanie własnych programów nauczania i programów nauczania odpowiednio 

wybranych spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego, przyjętych  

do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania;  

b) prowadzenie w szkole innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie  

z obowiązującym prawem;  
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c) umożliwienie realizowania indywidualnego programu, toku nauki oraz nauki  

w ramach nauczania indywidualnego;  

d) umożliwienie uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych 

rozwijających zainteresowania i zdolności, wyrównujących dysproporcje  

w zależności od potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych i finansowych 

szkoły w danym roku szkolnym;  

e) umożliwienie udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych;  

f) działanie w szkolnym Klubie Wolontariusza.  

3) udzielanie różnych form pomocy:  

a) umożliwienie młodzieży udziału w zajęciach i w tzw. „drzwiach otwartych” 

organizowanych przez uczelnie, targach edukacyjnych, spotkaniach  

z absolwentami organizowanych w Szkole każdego roku i innych;  

b) materialnej – odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości finansowych 

Szkoły, poprzez:  

 pozyskiwanie pomocy finansowej od instytucji opiekuńczych  

oraz sponsorów;  

 przydzielanie najuboższym uczniom przynajmniej raz w roku zapomóg 

pieniężnych z funduszu Rady Szkoły;  

c) psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej w ramach programu wychowawczo-

profilaktycznego poprzez: 

 prowadzenie zajęć integracyjno-adaptacyjnych w klasach pierwszych;  

 prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących aktualnych zagrożeń 

społecznych;  

 prowadzenie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej,  

w miarę potrzeb i możliwości także dla uczniów nieposiadających 

opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

 prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych lub dostosowanie programu zajęć  

w ramach wychowania fizycznego; 

d) uczniom niepełnosprawnym, poprzez: 

 indywidulne określenie zasad sprawowania opieki i udzielania pomocy 

uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku; 

 objęcie w razie potrzeby opieką szkolnego Klubu Wolontariusza. 

e) doradztwa zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego poprzez:  

 prowadzenie grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;  

 udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;  

 upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji w ramach 

doradztwa zawodowego. 

4) bezpieczeństwo i higienę pracy zgodnie z zasadami ergonomii z uwzględnieniem możliwości 

Szkoły:  

a) bezpieczny pobyt w Szkole (monitoring wizyjny, portier szkolny i dyżury 

nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych);  

b) zapoznanie z obowiązującymi w Szkole przepisami BHP;  

c) prozdrowotne warunki nauki w Szkole (baza sanitarna, meble i pomoce 

dydaktyczne);  

d) działanie w Szkole Koordynatora ds. bezpieczeństwa;  

5) współpracę z ich rodzicami poprzez:  

a) pedagogizację rodziców;  

b) pomoc i doradztwo rodzicom i uczniom w rozwiązywaniu zaistniałych problemów;  

c) konsultacje oraz spotkania śródokresowe i semestralne;  

d) korespondencję z rodzicami;  

e) udział rodziców w życiu Szkoły (uroczystości szkolne, wycieczki, studniówki, 

godziny wychowawcze);  

f) pomoc i doradztwo zawodowe uczniom i rodzicom.  
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§ 13 

Szkoła doskonaląc swoje metody pracy opracowuje:  

1) Program Wychowawczo - Profilaktyczny;  

2) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników; 

3) Szkolny System Doradztwa Zawodowego;  

4) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów; 

 

DZIAŁ II  

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 14 

Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Szkoły;  

4) Rada Rodziców;  

5) Samorząd Uczniowski.  

Rozdział 1  

Dyrektor Szkoły 

 

§ 15 

1. Dyrektor Szkoły jest organem zarządzającym, który dokonuje czynności z zakresu prawa pracy 

wobec zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. 

2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego Prezydent Miasta Torunia.  

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy.  

 

§ 16 

1. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;  

2) określania zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowników;  

3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;  

4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom;  

5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i/lub Rady Szkoły,  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników;  
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6) tworzenia i powierzania, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, stanowisk kierowniczych  

w Szkole.  

2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:  

1) kierowanie bieżącą działalnością Szkoły;  

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego;  

3) współdziałanie z organami Szkoły i związkami zawodowymi;  

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

5) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez Szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych; 

6) zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, przyznawanie i wręczanie medalu Szkoły „PRIMUS 

INTER PARES” wybitnym absolwentom oraz osobom współpracującym ze Szkołą, 

zasługującym na szczególne wyróżnienie, uznanie i szacunek;  

7) zgodnie z pozytywną opinią zespołu kierowniczego Szkoły, podejmowanie decyzji w sprawie 

przyjęcia dwóch uczniów do każdej z tworzonych klas pierwszych poza rozstrzygnięciem 

komisji rekrutacyjnej;  

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.  

3. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za:  

1) zgodność funkcjonowania Szkoły przepisami prawa;  

2) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;  

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego;  

4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

5) stan obiektów szkolnych (BHP, sanitarny, przeciwpożarowy);  

6) właściwe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Szkoły;  

7) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców, 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących 

Szkołę;  

8) Realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.  

4. Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:  

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy 

Szkoły; 

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa, dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły;  

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy szkoły, 

planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;  

4) monitoruje pracę Szkoły.  

5. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami 

współpracuje z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz rodzicami  

w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych uczniów. 

6. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie Szkoły. 

 

§ 17 
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1. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w §82. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego.  

 

Rozdział 2  

Rada Pedagogiczna 

 

§ 18 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach 

Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, inne osoby zapraszane przez jej 

Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub szerzenie  

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.  

4. Zebrania plenarne oraz nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane i mają 

charakter poufny. 

5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do: 

1) nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać 

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

2) przestrzegania postanowień prawa wewnątrzszkolnego oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły; 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej, zespołów i 

komisji, do których zostali powołani oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;  

4) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 

5) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania. 

 

§ 19 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;  

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania  

i Szkolnego Zestawu Podręczników;  

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

4) ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Szkoły – szczegółowych 

kryteriów ocen zachowania;  

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole  

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły;  

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,  

8)  uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej;  

9)  wybieranie swoich przedstawicieli do Rady Szkoły;  

10) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (lub jego rodziców) 

niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych;  

11)  wyrażanie zgody w wyjątkowych przypadkach na egzamin poprawkowy z dwóch 

przedmiotów;  
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12)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2)  projekt planu finansowego Szkoły;  

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

5) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie  

do obowiązującego prawa;  

6) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę w 

sytuacji określonej przepisami prawa;  

7) przedłużenie kadencji dotychczasowemu Dyrektorowi zgodnie z obowiązującym prawem;  

8) powierzenie przez Dyrektora Szkoły innym nauczycielom stanowisk kierowniczych w Szkole 

oraz odwołanie z tych stanowisk;  

9) przyjmowanie w trakcie trwania roku szkolnego nowych uczniów bądź przenoszenie ucznia do 

innej klasy;  

10)  wnioski o indywidualny tok (program) nauki;  

11)  wnioski wychowawców klas lub innych pracowników Szkoły w sprawie przyznawania 

uczniom nagród lub wyróżnień oraz wymierzania kar.  

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.  

4. Opinia Rady Pedagogicznej wyraża jej stanowisko w danej sprawie i nie jest wiążąca dla Dyrektora 

Szkoły.  

 

§ 20 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia  

do uchwalenia Radzie Szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców uchwala Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny. 

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.  

 

§ 21 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków.  

2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia  

o zaistniałym fakcie organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

3 Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności Rady Pedagogicznej 

normujący w szczególności następujące zagadnienia:  

1) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;  

2) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;  

3) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej;  
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4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami 

tego organu.  

Rozdział 3  

Rada Szkoły 

 

§ 22 

1. W Szkole działa Rada Szkoły stanowiąca forum porozumienia społeczności szkolnej służące 

współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.  

2. Rada Szkoły ma prawo wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły,  

a w szczególności:  

1) uchwala statut i aneksy do istniejącego statutu Szkoły;  

2) zatwierdza wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;  

3) opiniuje:  

a) plan pracy Szkoły;  

b) projekt planu finansowego Szkoły w odniesieniu do dochodów własnych;  

c) organizację tygodnia pracy Szkoły;  

d) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  

e) szkolny zestaw podręczników i programów nauczania;  

f) wnioski o przyznanie uczniom stypendium Ministra Edukacji;  

g) wnioski o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły;  

h) dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu warunkującego ubieganie się o kolejny 

stopień awansu zawodowego;  

i) w sposób pisemny, ocenę pracy Dyrektora;  

4) może opiniować:  

a) organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,  

b) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

Szkołę;  

c) przedłużenie kadencji dotychczasowemu Dyrektorowi;  

5) może wnioskować:  

a) w sprawie planu finansowego w odniesieniu do dochodów własnych;  

b) o zbadanie i dokonanie oceny pracy Szkoły, Dyrektora, nauczyciela przez organ 

nadzorujący Szkołę;  

6) może ustanowić odznaki lub nagrody dla wyróżniających się uczniów i określić warunki  

ich uzyskania.  

 

§ 23 

1. W skład Rady Szkoły wchodzi po czterech nauczycieli, rodziców i uczniów.  

2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane  

w Radzie:  

1) nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli spośród członków Rady Pedagogicznej;  

2) rodzice wybierają swoich przedstawicieli spośród członków Rady Rodziców po jednym 

przedstawicielu spośród rodziców uczniów każdego poziomu klas;  

3) uczniowie wybierają swoich przedstawicieli spośród kandydatów zgłoszonych  

przez Samorząd Szkolny, wybierając po jednym uczniu z każdego poziomu klas;  

4) w skład Rady Szkoły obligatoryjnie wchodzi przewodniczący Rady Rodziców  

jako przedstawiciel określonego poziomu klas, jednocześnie przewodnicząc Radzie Szkoły;  
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5) Szczegółowe zasady dokonywania wyboru i przyczyn wygaśnięcia członkostwa są zawarte  

w Regulaminie Rady Szkoły.  

 

§ 24 

1. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności.   

2. Posiedzenia Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.  

3. Decyzje Rady Szkoły zapadają zwykłą większością głosów w obecności 1/2 członków Rady.  

W przypadku braku większości decyduje głos przewodniczącego Rady Szkoły.  

4. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.  

5. Przewodniczący:  

1) zwołuje posiedzenia Rady Szkoły;  

2) kieruje pracami Rady Szkoły i reprezentuje ją przed organami oświatowymi  

oraz w kontaktach zagranicznych;  

3) za zgodą lub na wniosek Rady Szkoły może zaprosić do udziału inne osoby z głosem 

doradczym.  

6. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Co roku w dokonuje się uzupełnienia składu Rady | 

o reprezentację rodziców i uczniów z brakujących poziomów.  

7. Rada szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły 

tworząc „Fundusz Rady Szkoły”, którego źródłami są w szczególności dobrowolne składki rodziców  

i darowizny. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Rady Szkoły.  

 

Rozdział 4  

Rada Rodziców 

 

§ 25 

1. W Szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców i opiekunów uczniów.  

2. Rada Rodziców działa dla dobra społeczności szkolnej współpracując z innymi organami Szkoły, 

szczególnie w zakresie:  

1) ujednolicania oddziaływań Szkoły i domu rodzinnego na młodzież w procesie nauczania, 

wychowania i opieki;  

2) włączania rodziców do zadań związanych z nauczaniem i doskonaleniem organizacji pracy 

Szkoły;  

3) upowszechniania wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach wychowawczo - 

opiekuńczych rodziny;  

4) tworzenia przychylnego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania 

Szkoły.  

 

§ 26 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych  

w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.  

2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku szkolnym.  
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3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców określa 

Regulamin Rady Rodziców.  

4. Przewodniczący Rady Szkoły obligatoryjnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.  

 

§ 27 

 

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, a także organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Szkoły, a w szczególności:  

1) wnioskuje w uzasadnionych przypadkach:  

a) do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub 

szkolnym zestawie podręczników,  

b) o dokonanie oceny pracy Dyrektora lub nauczyciela Szkoły;  

2) opiniuje:  

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,  

b) warunki podjęcia działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia lub inne organizacje,  

c) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

3) uchwala Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły.  

2. Tryb pracy, strukturę i kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

Rozdział 5  

Samorząd Uczniowski 

 

§ 28 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.  

 

§ 29 

1. Jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są organy Samorządu Uczniowskiego.  

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

1) Zarząd;  

2) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych;  

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z czterech uczniów:  

1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;  

2) dwóch Wiceprzewodniczących Samorządu Uczniowskiego;  

3) Sekretarza Samorządu Uczniowskiego.  

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego,  

w szczególności wobec organów Szkoły.  

 

§ 30 
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1. Zasady wybierania, czas trwania kadencji oraz działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów Szkoły w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym.  

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 31 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe, warunki 

działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.  

 

§ 32 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

warunkami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;  

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z Dyrektorem Szkoły;  

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

2. Samorząd Uczniowski ponadto:  

1) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;  

2) wyraża opinię w sprawie oceny nauczyciela na życzenie Dyrektora Szkoły;  

3) występuje w innych sprawach określonych w Statucie.  

 

Rozdział 6 

Sposoby rozstrzygania sporów między organami szkoły 

 

§ 33 

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej  

i prowadzonej działalności.  

 

§ 34 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców lub Samorządu 

Uczniowskiego, jeżeli uchwała ta jest niezgodna z przepisami prawa, wyznaczając termin  

na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.  

3. Uchwała traci moc w zakresie objętym działaniem Dyrektora opisanym w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu na wyeliminowanie uchybień. 
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§ 35 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami należy  

do Dyrektora Szkoły.  

2. W sprawach spornych między działającymi w Szkole organami, każdy z organów może zwrócić się 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego Szkołę.  

3. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych 

odrębnymi przepisami, a w szczególności w sprawach:  

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;  

2) odpowiedzialności porządkowej;  

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  

 

DZIAŁ III  

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Planowanie działalności Szkoły 

 

§ 36 

1. W IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu nauczanie odbywa się w klasach z rozszerzonymi 

programami nauczania określonych na początku cyklu kształcenia przedmiotów kierunkowych oraz  

w klasach autorskich i innowacyjnych.  

2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 4 lata z zastrzeżeniem § 6 pkt 1.  

 

§ 37 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:  

1) Plan Pracy Szkoły;  

2) plan organizacji roku szkolnego w Szkole;  

3) arkusz organizacji Szkoły;  

4) tygodniowy rozkład zajęć.  

2. Plan Pracy Szkoły – opracowany z uwzględnieniem pięcioletniego Planu Rozwoju Szkoły – określa 

w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej  

i organizacyjnej. Przygotowuje go, pod kierunkiem Dyrektora, zespół nauczycieli, a zatwierdza –  

po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Szkoły – Rada Pedagogiczna.  

3. Plan organizacji roku szkolnego opracowuje Dyrektor Szkoły, a opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada 

Szkoły.  

4. Arkusz organizacji Szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki. 

Opracowuje go Dyrektor z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz zasad określonych  

przez organ prowadzący Szkołę, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.  

5. Dyrektor może wprowadzać do arkusza organizacyjnego zmiany w formie aneksów.  
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6. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

dydaktycznych i wychowawczych. Ustalany jest pod kierunkiem wicedyrektora na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 

Rozdział 2 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej 

 

§ 38 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;  

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych;  

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.  

2. Prowadzenie zajęć określonych w ust. 1 pkt 2-4 odbywa się w zależności od możliwości 

organizacyjnych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym. 

 

§ 39 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Inny czas trwania jednostki lekcyjnej może obejmować zajęcia wychowania fizycznego  

oraz przewidziane na dwie kolejne jednostki lekcyjne prace klasowe.  

3. Dyrektor Szkoły może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut 

i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy plan nauczania oddziału.  

 

4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

§ 40 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują program nauczania określony  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zgodny z ramowym planem nauczania.  

 

§ 41 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących  

w tym oddziale – wychowawcy klasy.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca 

opiekował się danym oddziałem przez cały okres kształcenia w Szkole.  

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, na przykład:  

1) długotrwała choroba wychowawcy;  

2) urlop macierzyński, wychowawczy lub zdrowotny wychowawcy;  

3) na pisemny wniosek samego nauczyciela (poparty względami zdrowotnymi lub losowymi); 
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4) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów danego 

oddziału.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, przedłożyć Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor szkoły jest 

zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zasięgnięcia opinii Rady Szkoły i 

poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku 

5. Funkcję pomocniczą i w razie potrzeby zastępczą, pełni wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel – 

zastępca wychowawcy.  

§ 42 

1. Oddział można podzielić na grupy na podstawie odrębnych przepisów za zgodą organu prowadzącego 

Szkołę.  

2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest 

tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach - międzyklasowych.  

3. Podziału uczniów na grupy językowe można dokonać według stopnia znajomości języka obcego.  

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.  

5. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych  

z budżetu Szkoły oraz liczbę uczestników zajęć fakultatywnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

określają odrębne przepisy.  

 

§ 43 

1. Szkoła uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje naukę religii  

na życzenie rodziców bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii 

decydują sami uczniowie.  

2. Szkoła uznając prawo rodziców organizuje naukę etyki na życzenie rodziców bądź samych uczniów; 

po osiągnięciu pełnoletności o uczęszczaniu na lekcje etyki decydują sami uczniowie. 

3. Szkoła prowadzi zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie”. Na udział w zajęciach uczniów 

niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice. Po osiągnięciu pełnoletności o udziale  

w zajęciach decydują sami uczniowie.  

 

Rozdział 3  

Organizacja wycieczek szkolnych 

 

§ 44 

1. Kierownikiem wycieczki może być wychowawca klasy lub inny nauczyciel wskazany  

przez Dyrektora Szkoły. Kierownik opracowuje cel i założenia programowe wycieczki.  

Po zakończeniu wycieczki kierownik opracowuje sprawozdanie finansowe, które przechowuje  

w teczce wychowawcy. Na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów kierownik przedstawia 

sprawozdanie do wzglądu. 

2. W przypadku uczestnictwa w wycieczce osób spoza zatrudnionych w Szkole należy dokonać 

sprawdzenia tych osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Kierownik wycieczki 

dołącza do karty wycieczki dokument potwierdzający brak figurowania tych osób we wskazanym 

Rejestrze. 
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3. W czasie wycieczek i obozów organizowanych przez Szkołę jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 

grupą liczącą maksymalnie 15 osób, a na wycieczkach turystyki kwalifikowanej – nad grupą liczącą 

maksymalnie 10 osób.  

4. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na zastąpienie nauczyciela przez inną 

osobę pełnoletnią (rodzica, studenta), która ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wynikającą  

ze sprawowania opieki nad młodzieżą.  

5. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek, wyjazdów zagranicznych i organizacji obozów 

sportowych określają odrębne przepisy.  

 

Rozdział 4  

Współpraca z rodzicami 

 

§ 45 

1. W Szkole (w każdym semestrze oraz po zakończeniu pierwszego) organizuje się spotkania  

z rodzicami w celu wymiany informacji między rodzicami a nauczycielami oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze i dydaktyczne. Terminy tych spotkań określa roczny plan organizacji roku szkolnego.  

2. Nauczyciele wychowawcy mają obowiązek na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym 

poinformować rodziców o zamierzeniach dydaktycznych i wychowawczych Szkoły oraz  

o możliwościach kontaktu z wychowawcą i innymi nauczycielami.  

3. Wychowawcy klas informują rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu maturalnego.  

 

§ 46  

1. Rodzice zobowiązani są systematycznie kontrolować dziennik elektroniczny, który stanowi platformę 

niezwłocznego porozumienia się między Szkołą a rodzicami.  

2. Rodzice w związku z wykonaniem ust. 1 otrzymują indywidualne konta dostępu do dziennika 

elektronicznego.  

3. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym Szkoły i ma obowiązek 

nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.  

4. Po uzyskaniu informacji od nauczyciela przedmiotu o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną 

wychowawca informuje o tym fakcie rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

 

 

 

Rozdział 5  

Praktyki pedagogiczne 

 

§ 47 
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Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły a uczelnią.  

 

Rozdział 6 

System rekrutacji 

 

§ 48 

1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej zgodnie z ustawą oraz 

zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół 

publicznych w województwie kujawsko-pomorskim na dany rok szkolny.  

2. Ogólne zasady naboru kandydatów do Szkoły:  

1) o przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych  

po złożeniu wniosku o przyjęcie do Szkoły; 

2) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie 

z odrębnymi przepisami zawartymi w ustawie, są przyjmowani w pierwszej kolejności;  

3) Nabór do Szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie WWW, której adres podaje 

do wiadomości organ prowadzący Szkołę; 

4) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji;  

5) Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:  

a) wprowadzanie oferty edukacyjnej;  

b) rejestracja kandydatów;  

c) weryfikacja zgłoszeń kandydatów;  

d) ewentualne wprowadzanie wyników sprawdzianu stopnia opanowania wybranych 

umiejętności matematycznych;  

e) weryfikacja zmian zgłoszeń;  

f) weryfikacja danych o osiągnięciach;  

g) porządkowanie list chętnych;  

h) pobieranie i publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia;  

i) wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki przez kandydata;  

j) pobieranie i publikacja list przyjętych;  

k) wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej;  

l) wprowadzanie wyników rekrutacji dodatkowej;  

m) sporządzenie protokołu z przebiegu prac.  

 

§ 49 

1. Do zadań Dyrektora Szkoły związanych z rekrutacją należy:  

1) zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej o liczbie planowanych oddziałów klas pierwszych  

i  ustalenie jej oraz limitu przyjęć w porozumieniu z organem prowadzącym;  

2) udostępnienie informacji dotyczących warunków przyjęcia do Szkoły, a w szczególności:  

a) podanie wykazu zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie 

rekrutacji;  

b) określenie liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne 

osiągnięcia ucznia;  
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3) ewentualne podjęcie działań umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu stopnia 

opanowania wybranych umiejętności matematycznych;  

4) ogłoszenie wyników rekrutacji;  

 

§ 50 

Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych na dany rok szkolny określone są  

w Zasadach rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły.  

 

Rozdział 7  

Zespół wychowawczy 

 

§ 51 

1. W Szkole działa Zespół wychowawczy.  

2. W skład zespołu wychowawczego wchodzi pedagog szkolny, po jednym wychowawcy z każdego 

poziomu klas oraz nauczyciel wychowania fizycznego.  

3. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły  

na wniosek zespołu.  

§ 52 

Do głównych zadań zespołu wychowawczego należy:  

1) opracowanie planu pracy na każdy rok szkolny oraz założeń Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły;  

2) przygotowanie propozycji zagadnień do realizacji na lekcjach wychowawczych w klasach,  

3) opieka i pomoc uczniom z problemami wychowawczymi,  

4) wnioskowanie w sprawach przyznawania nagród i wymierzania kar uczniom,  

5) wspomaganie i koordynowanie pracy wychowawców klasowych.  

 

Rozdział 8  

Zespoły przedmiotowe 

 

§ 53 

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele jednego 

przedmiotu lub grupy przedmiotów.  

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły  

na wniosek zespołu.  

 

§ 54 



IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

str. 22 

 

1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

podręcznika i programu nauczania; 

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania; 

4) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zakresie organizowania pracowni i laboratoriów 

przedmiotowych, a także uzupełniania ich wyposażenia.  

 

Rozdział 9  

Biblioteka szkolna 

 

§ 55 

1. Biblioteka szkolna – jako ogólnoszkolna pracownia interdyscyplinarna prowadzi działalność 

informacyjno-dydaktyczną ściśle skorelowaną z procesem kształcenia i wychowania szkoły, a także 

stanowi ośrodek informacji o zbiorach gromadzonych w szkole i innych bibliotekach.  

2. Prawo korzystania z wypożyczalni, czytelni i stanowisk komputerowych mają wszyscy uczniowie  

i pracownicy Szkoły. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej, jej zbiorów oraz sprzętu komputerowego,  

a także konsekwencje ich nieprzestrzegania zawarte są w Regulaminie Biblioteki Szkolnej.  

 

§ 56 

Zadania biblioteki szkolnej:  

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji 

oraz materiałów przeznaczonych do rozpowszechniania: druków, dokumentów dźwiękowych, 

wizualnych, audiowizualnych oraz elektronicznych; 

2) opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

3) udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej oraz pomoc w poszukiwaniu 

źródeł i doborze literatury; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników biblioteki potrzeb czytelniczych  

i informacyjnych; 

5) realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami 

i planami nauczania; 

6) przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych mediów, źródeł 

informacji i bibliotek; 

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie 

ich kultury czytelniczej, wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

8) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych; 

9) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym); 

10) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturowa i społeczną uczniów; 

11) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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§ 57 

 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogiczno-dydaktycznej:  

1) udostępnianie zbiorów – zgodnie z regulaminem biblioteki; 

2) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej; 

3) realizowanie różnych form promujących czytelnictwo w szkole; 

4) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie z obowiązującymi w Szkole 

programami i planami nauczania; 

5) przygotowanie uczniów do funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym; 

6) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z corocznym planem pracy 

szkoły i programem wychowawczym, poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów, 

wychowawcami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi; 

7) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

8) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

9) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami  

na terenie Szkoły; 

10) współpraca z uczniami, rodzicami, Radą Rodziców i Radą Szkoły, środowiskiem i innymi 

bibliotekami.  

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

1) gromadzenie zbiorów zgodnie z typem szkoły i profilami klas, potrzebami czytelniczymi 

uczniów i nauczycieli oraz możliwościami finansowymi; 

2) opracowanie, ewidencja i selekcja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) prowadzenie i doskonalenie warsztatu informacyjnego - wykorzystanie tradycyjnych metod 

pracy oraz możliwości wynikających z kompetencji biblioteki; 

4) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki; 

5) techniczne przysposobienie książek do wypożyczania; 

6) dbałość o estetyczne i funkcjonalne urządzenie lokalu bibliotecznego.  

 

§ 58 

 

Biblioteka składa się z lokalu przeznaczonego na wypożyczalnię oraz wyodrębnionego kącika 

czytelniczego ze stanowiskami komputerowymi.  

 

Rozdział 10  

Bezpieczeństwo uczniów 

 

§ 59 

1. Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ucznia w Szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę poza obiektami do niej należącymi zapewnia 

Dyrektor Szkoły.  

2. Podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

ucznia na terenie Szkoły odpowiada nauczyciel, któremu Dyrektor Szkoły przydzielił daną grupę 

młodzieży.  

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo młodzieży są nauczyciele, 

którym Dyrektor Szkoły wydał zezwolenie na zorganizowanie zajęć pozaszkolnych.  
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4. Przerwy między zajęciami uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli dyżurujących zgodnie  

z harmonogramem dyżurów. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom 

przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.  

5. O zasadach bezpieczeństwa na wycieczkach i innych imprezach pozaszkolnych Dyrektor Szkoły 

informuje nauczycieli na szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przynajmniej raz w roku 

szkolnym.  

6. W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły działa Koordynator do spraw 

bezpieczeństwa.  

7. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren Szkoły jest objęty 

nadzorem CCTV – monitoring wizyjny.  

 

§ 60 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie  

w trakcie przerw między zajęciami.  

2. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego przede wszystkim należy:  

1) reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania uczniów;  

2) zwracanie uwagi na czystość i porządek oraz na szanowanie mienia szkolnego;  

3) zgłaszanie nieprawidłowości dyrekcji;  

4) rozpoczynanie i kończenie dyżuru wraz z dzwonkiem.  

 

§ 61 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas prowadzonych przez niego zajęć.  

2. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

 

§ 62 

1. Regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPoż obowiązujące w Szkole 

opracowuje i upowszechnia Koordynator do spraw bezpieczeństwa. 

2. Nauczyciel, który opiekuje się pracownią przedmiotową lub obiektami sportowymi, zapoznaje  

z regulaminem obowiązującym w danym miejscu uczniów na początku roku szkolnego. Fakt zapoznania 

się z regulaminem jest dokumentowany w dzienniku lekcyjnym.  

 

§ 63 

1. W hali sportowej, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i w innych miejscach, w których 

prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, 

dba o prawidłową organizację pracy, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych 

i zdrowotnych uczniów.  
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2. Rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie są zobowiązani powiadomić nauczyciela 

wychowania fizycznego o chorobach dziecka/swoich chorobach, o ile mogą one mieć wpływ 

na jego stan podczas tych zajęć. 

3. Przed udziałem ucznia w zawodach sportowych nauczyciel ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę 

rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów. Jest ona równoznaczna z brakiem wiedzy Szkoły o 

przeciwskazaniach zdrowotnych do udziału dziecka w zawodach. Zgody przechowuje nauczyciel 

wychowania fizycznego do końca roku szkolnego. 

§ 64 

1. Plan ewakuacji Szkoły umieszcza się w widocznym miejscu , w sposób zapewniający łatwy do niego 

dostęp.  

2. Dyrektor Szkoły organizuje okresowe ćwiczenia przeciwpożarowe.  

3. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym  

są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.  

 

Rozdział 11  

Wolontariat szkolny 

 

§ 65 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez „Klub Wolontariusza”, zwany 

dalej Klubem, prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych.  

2. W ramach działalności Klubu uczniowie:  

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaka jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej  

i bezinteresownej pomocy innym;  

2) rozwijają postawę życzliwości, zaangażowania, wrażliwości i otwartości na potrzeby innych;  

3) udzielają pomocy koleżeńskiej;  

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz 

Szkoły i środowiska;  

5) organizują i koordynują akcje charytatywne organizowane w Szkole;  

6) promują ideę wolontariatu w Szkole.  

3. Klubem opiekuje się nauczyciel – opiekun klubu.  

4. Opiekun klubu wraz z wolontariuszami na początku roku szkolnego ustala roczny plan pracy klubu  

i przedstawia go Radzie Pedagogicznej.  

 

DZIAŁ IV  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

SZKOŁY 

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 
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§ 66 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, ich kwalifikacje oraz zasady 

wynagradzania określają odrębne przepisy.  

3. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczyciela określają 

odrębne przepisy.  

4. Zakres zadań i obowiązków innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy oraz Dyrektor 

Szkoły.  

 

Rozdział 2  

Wicedyrektor 

 

§ 67 

1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i określa zakres jego kompetencji 

Dyrektor Szkoły.  

2. Do kompetencji wicedyrektora Szkoły należy:  

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

zastępstw i ewentualnych zmian planu); 

2) nadzór nad prawidłowym pełnieniem dyżurów przez nauczycieli podczas przerw  

i odpowiedzialność za ciągłość opieki nad uczniami na terenie Szkoły; 

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

imprezy kulturalne, sportowe, wycieczki szkolne...itp.); 

4) obserwowanie zajęć wskazanych przez Dyrektora w planie nadzoru pracy Szkoły  

i przygotowanie harmonogramu obserwacji zajęć; 

5) organizacja i nadzór nad przebiegiem zebrań i konsultacji z rodzicami; 

6) przygotowywanie rozliczeń za przepracowane godziny ponadwymiarowe i zastępstwa oraz ich 

kontrola; 

7) kontrola dokumentów szkolnych (dzienniki, arkusze ocen); 

8) przygotowanie Szkoły do egzaminu maturalnego; 

9) opieka nad nauczycielami realizującymi ścieżkę awansu zawodowego; 

10) współpraca z Dyrektorem Szkoły przy tworzeniu arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny; 

11) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły w ramach jego kompetencji; 

12) przejęcie kompetencji Dyrektora w czasie jego nieobecności w zakresie przez niego 

wskazanym.  

 

 

 

 

Rozdział 3  

Nauczyciele 

 

§ 68 
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Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą w zakresie przydzielonego przedmiotu 

nowoczesnymi metodami nauczania z uwzględnieniem ostatnich osiągnięć naukowych,  

a w szczególności:  

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie 

zajęć organizowanych przez Szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscach 

wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły; 

2) realizuje w powierzonych mu zajęciach edukacyjnych program nauczania ze Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania w zakresie obowiązującej podstawy programowej; 

3) systematycznie kontroluje uczniów oraz sprawiedliwie i bezstronnie ich ocenia zgodnie z SSO; 

4) rozwija zdolności oraz zainteresowania uczniów, udziela im pomocy w samokształceniu; 

5) rozpoznaje potrzeby uczniów oraz udziela im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń 

szkolnych; 

6) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi swój poziom wiedzy merytorycznej; 

7) bierze aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia; 

8) dba o pomoce dydaktyczne i inny powierzony jego opiece sprzęt; 

9) komunikuje się z rodzicami w sprawach nauki i zachowania uczniów.  

 

§ 69 

1. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu; 

2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno– wychowawczych; 

3) zgłaszania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Szkoły; 

4) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz do ich wdrażania  

po zaakceptowaniu przez właściwe organy Szkoły; 

5) swobodnego wyboru treści nauczania, wykraczających poza podstawy programowe.  

 

Rozdział 4 

Wychowawca 

 

§ 70 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie, w stałej współpracy z rodzicami, opieki wychowawczej 

nad uczniami, a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się  

oraz przygotowania do życia w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów  

oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu podejmuje 

następujące działania:  

1) otacza opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami różne formy życia 

zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz uzgadnia z nimi treść  

i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy i zapewnia  

ich przeprowadzenie; 

3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, koordynuje działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów oddziału, a także wobec tych, którym potrzebna  
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jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych,  

jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu ich poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo – wychowawczych oraz informowania o postępach ucznia; 

5) zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

6) ustala klasyfikacyjną ocenę zachowania.  

3. Wychowawca stwarza odpowiednie warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniom biorącym udział 

w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez Szkołę, a odbywających się poza 

Szkołą.  

 

Rozdział 5  

Pedagog szkolny 

 

§ 71 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych oraz czynnie uczestniczy w realizowaniu szkolnego programu profilaktyki.  

2. Do zadań pedagoga w szczególności należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;  

2) wspomaganie uczniów w przezwyciężaniu problemów w nauce;  

3) wspomaganie uczniów w rozwiązywaniu problemów osobistych;  

4) wspomaganie nauczycieli wychowawców w usuwaniu problemów wychowawczych;  

5) zajęcie się w sposób szczególny uczniem – wychowankiem specjalnej troski (np. z grupy 

dyspanseryjnej);  

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  

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

7) skierowanie ucznia w razie konieczności do specjalisty; 

8) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;  

9) wnikliwe przeanalizowanie trudności bytowych wychowanków, zwracających się o pomoc 

materialną z funduszu Rady Szkoły;  

10) przeprowadzenie, na prośbę wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, zajęć pedagogicznych  

z uczniami i rodzicami uczniów;  

11) współtworzenie z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów systemu 

wychowawczego Szkoły; 

12) prowadzenie bieżącej współpracy poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz odpowiednimi 

placówkami oświatowymi, sądowymi, Policją  i - stosownie do potrzeb – z innymi podmiotami. 

3. Szczegółowe cele i zadania pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy. 

4. W Szkole może być zatrudniony także psycholog stosownie do jej możliwości finansowych i decyzji 

organu prowadzącego. 
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Rozdział 6  

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

 

§ 72 

1. W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły działa Koordynator do spraw 

bezpieczeństwa.  

§ 73 

1. Do głównych zadań Koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:  

1) integrowanie działań podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa; 

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole 

szkolnego programu wychowawczego profilaktycznego; 

3) wdrażanie i dostosowanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożenia; 

4) pomoc nauczycielom / wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi 

służbami (Policja, Straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania 

problemów młodzieży; 

5) współpraca z rodzicami i środowiskiem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży; 

6) promowanie problematyki bezpieczeństwa młodzieży.  

 

ROZDZIAŁ V  

UCZNIOWIE 

 

Rozdział 1 

Prawa ucznia 

 

§ 74 

1. Uczeń ma prawo:  

1) zdobywać rzetelną wiedzę;  

2) rozwijać uzdolnienia i umiejętności; 

3) uzyskiwać indywidualny tok nauki i łączyć naukę ze studiami wyższymi, jeśli spełnia 

regulaminowe warunki;  

4) korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

5) znać plan, programy nauczania i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów  

na dany rok szkolny;  

6) znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisemnego lub ustnego sprawdzianu 

wiadomości i zagadnienia do powtórzenia, ułatwiające przygotowanie się do sprawdzianu 

obejmującego zakres materiału nauczania większy niż z trzech ostatnich lekcji (powyższe 

ustalenia nie dotyczą sprawdzianu z trzech ostatnich lekcji);  

7) mieć co najwyżej jeden w ciągu dnia, a w ciągu tygodnia co najwyżej trzy pisemne sprawdziany 

wiadomości z zakresu materiału większego niż z trzech ostatnich lekcji (tj. prace klasowe) –  

w tym dwa sprawdziany z przedmiotów innych niż język obcy nowożytny (ustalenia te nie 
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dotyczą sprawdzianu wiadomości, którego termin został przełożony na prośbę uczniów), 

sprawdziany wiadomości z zakresu materiału nauczania większego niż z trzech ostatnich lekcji 

muszą być odpowiednio wcześniej wpisane przez nauczyciela przedmiotu do terminarza danej 

klasy w Dzienniku elektronicznym;  

8) otrzymać poprawione i ocenione prace pisemne nie później niż po 14 dniach roboczych od 

terminu ich napisania, a z języka polskiego nie później niż po 21 dniach roboczych od terminu 

ich napisania;  

9) znać oceny z poszczególnych przedmiotów;  

10) nie być ocenianym bezpośrednio po usprawiedliwionej nieobecności w szkole i otrzymać czas 

na uzupełnienie braków wiadomości równy mniej więcej połowie dni usprawiedliwionej 

nieobecności;  

11) otrzymać pomoc nauczyciela w wyjaśnieniu niezrozumiałych treści nauczania;  

12) być powiadomionym z miesięcznym wyprzedzeniem o grożącej semestralnej lub rocznej 

klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej;  

13) przystąpić do wewnętrznego egzaminu sprawdzającego na zasadach określonych w Dziale VII 

Statutu - Szkolnym Systemie Oceniania oraz do egzaminu klasyfikacyjnego  

oraz poprawkowego zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego;  

14) uczestniczyć w wybranych zajęciach fakultatywnych, zajęciach nadobowiązkowych, kołach 

naukowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych, imprezach kulturalno-oświatowych  

i sportowych organizowanych w Szkole i poza nią;  

15) otrzymać jeden dzień wolny od zajęć szkolnych przed etapem rejonowym/okręgowym i trzy dni 

wolne od zajęć szkolnych przed etapem centralnym konkursu lub olimpiady; 

16) ubiegać się o pomoc materialną z funduszu Rady Szkoły;  

17) być szanowanym, akceptowanym i czuć się bezpiecznie;  

18) korzystać z pomocy wychowawcy i pedagoga szkolnego;  

19) kandydować do Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.  

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:  

1) W sytuacji podejrzenia przez ucznia naruszenia praw ucznia określonych w Statucie Szkoły 

uczeń zwraca się do Rzecznika Praw Ucznia powołanego w Szkole; 

2) Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji; 

3) Rzecznik Praw Ucznia niezwłocznie bada sytuację i informuje ucznia o poczynionych 

ustaleniach. Jeżeli w ramach prowadzonych przez Rzecznika Praw Ucznia czynności doszło  

do przywrócenia naruszanego prawa sprawę uznaje się za rozwiązaną. W przeciwnym razie 

Rzecznik Praw Ucznia lub Uczeń zgłasza sprawę Dyrektorowi Szkoły, który rozpatruje 

niezwłocznie skargę ostatecznie.  

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2  

Obowiązki ucznia 

 

§ 75 

1. Uczeń ma obowiązek:  
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1) okazywać poszanowanie dla symboli państwowych, narodowych i szkolnych;  

2) dbać o dobre imię Szkoły i godne jej reprezentowanie;  

3) znać Statut Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, szkolne regulaminy  

i procedury, zasady BHP obowiązujące w Szkole, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego;  

4) przestrzegać ustaleń organów Szkoły: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, 

Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy i nauczycieli;  

5) posiadać przy sobie legitymację szkolną;  

6) uczęszczać regularnie na lekcje oraz przychodzić punktualnie na zajęcia;  

7) pozostawać na terenie szkoły na zajęciach oraz w czasie przerw;  

8) uzyskać zgodę wychowawcy, zastępcy wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, ewentualnie 

Dyrektora, na wcześniejsze opuszczenie szkoły niż wynika to z planu lekcji w danym dniu;  

9) pracować na lekcjach sumiennie, koncentrując uwagę na omawianych zagadnieniach;  

10) włączać się aktywnie w proces dydaktyczny;  

11) pracować rzetelnie oraz systematycznie i terminowo odrabiać prace domowe;  

12) dbać o swój wszechstronny rozwój;  

13) sposobem bycia nie naruszać godności własnej i innych;  

14) okazywać szacunek każdemu człowiekowi;  

15) postępować uczciwie i być wrażliwym na potrzeby innych;  

16) być koleżeńskim i wspomagać kolegów w trudnych sytuacjach szkolnych i osobistych;  

17) dbać o kulturę słowa, stosować się do powszechnie uznanych i przyjętych norm kulturalnego 

zachowania;  

18) dbać o zdrowie i higienę osobistą;  

19) przychodzić do szkoły schludnie i estetycznie ubranym, zgodnie z powszechnym poczuciem 

przyzwoitości;  

20) na uroczystości szkolne wkładać odświętne ubranie;  

21) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem lekcji;  

22) zabiegać o ład i estetykę Szkoły;  

23) nie niszczyć sprzętu, pomieszczeń i budynku Szkoły;  

24) kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

stosując przy tym przyjęte w Szkole zwyczaje i tytuły;  

25) systematycznie korzystać z dziennika elektronicznego.  

2. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w czasie 

przebywania na terenie szkoły oraz w czasie innych sytuacji szkolnych (uczeń nie pali papierosów oraz 

e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających). 

 

§ 76 

1. Formą usprawiedliwienia nieobecności są: 

1) zaświadczenie lekarskie; 

2) usprawiedliwienie dokonane przez rodzica; 

3) zaświadczenie z instytucji państwowych; 

4) zaświadczenie z instytucji kulturalnych, sportowych i innych; 

5) oświadczenie o przyczynie nieobecności sporządzone przez pełnoletniego ucznia, a uznane 

przez wychowawcę jako uzasadnione. 

2. Rodzic lub prawny opiekun usprawiedliwiają nieobecności ucznia za pomocą dziennika 

elektronicznego. W wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwienie może być przedstawione w formie 

pisemnej.  

3. W przypadku planowanej i uzasadnionej dłuższej nieobecności rodzice zwracają się do wychowawcy 

z odrębną prośbą o jej usprawiedliwienie.  

4. Usprawiedliwienia nieobecności z instytucji kulturalnych, sportowych i innych muszą być 

potwierdzone przez rodziców.  
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5. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ustania 

nieobecności. 

 

§ 77 

1. Uczeń pełnoletni w momencie osiągnięcia 18 roku życia dokonuje wyboru typu usprawiedliwienia 

nieobecności spośród następujących:  

1) usprawiedliwienie dokonane przez rodzica; 

2) oświadczenia o przyczynie nieobecności sporządzone przez pełnoletniego ucznia,  

a uznane przez wychowawcę jako uzasadnione. 

2. Zmiany trybu usprawiedliwiania uczeń pełnoletni dokonuje pisemnie w ciągu 10 dni pracy szkoły w 

od momentu osiągnięcia pełnoletności lub w ciągu tygodnia po rozpoczęciu roku szkolnego, jeśli uczeń 

osiągnął pełnoletność w ciągu przerwy wakacyjnej. Uczeń może raz w ciągu semestru dokonać zmiany 

sposobu usprawiedliwiania. 

3. Brak pisemnego oświadczenia ucznia o wyborze trybu usprawiedliwienia oznacza zachowanie 

dotychczasowej formy usprawiedliwień.    

 

Rozdział 3  

Nagrody 

 

§ 78 

1. Nagrody przyznaje uczniom Dyrektor Szkoły na wniosek:  

1) Rady Szkoły;  

2) Rady Pedagogicznej;  

3) Samorządu Uczniowskiego;  

4) nauczyciela przedmiotu;  

5) wychowawcy.  

2. Za wzorowe przestrzeganie Statutu Szkoły lub za szczególne realizowanie niektórych zadań 

statutowych uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:  

1) pochwałę nauczyciela lub wychowawcy wobec zespołu klasowego;  

2) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły;  

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia;  

4) nagrodę rzeczową;  

5) dyplom uznania.  

3. Dyrektor Szkoły, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, przyznaje tytuł i dyplom „SUMMA CUM 

LAUDE” uczniowi klasy I, II i III, który spełnia co najmniej jeden z warunków:  

1) otrzymał świadectwo ze średnią ocen 5,0 lub wyższą i wzorową lub bardzo dobrą ocenę 

zachowania;  

2) został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub rankingowej i osiągnął dobre wyniki 

w nauce oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.  

4. Dyrektor Szkoły, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej przyznaje i wręcza medal Szkoły „PRIMUS 

INTER PARES” absolwentowi, który spełnia co najmniej dwa z następujących wymagań:  
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1) otrzymał świadectwo ukończenia szkoły ze średnią ocen 4,8 lub wyższą i wzorową ocenę 

zachowania oraz jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub rankingowej;  

2) uzyskał bardzo wysoki wynik w szkole na egzaminie maturalnym;  

3) otrzymał świadectwo ukończenia szkoły ze średnią co najmniej 5,0 i wzorową ocenę 

zachowania.  

5. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody może wnieść do Dyrektora Szkoły uczeń, rodzic lub prawny 

opiekun. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu wnioskującego o nagrodę podejmuje decyzję 

niezwłocznie.  

 

Rozdział 4  

Kary 

 

§ 79 

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie 

obowiązkom, o których mowa w § 74 i § 75.  

2. Ustala się następujące rodzaje kar:  

1) upomnienie pisemne wychowawcy;  

2) nagana Dyrektora Szkoły;  

3) pozbawienie funkcji pełnionych w Szkole;  

4) zawieszenie w prawach do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;  

5) skreślenie z listy uczniów Szkoły.  

 

§ 80 

1. Uczniowi można nałożyć karę, o której mowa w § 79 ust.2 pkt 4 gdy:  

1) naruszył nietykalność i godność osobistą drugiego człowieka;  

2) niekulturalnie i wulgarnie odnosi się do kolegów bądź pracowników Szkoły;  

3) spożywał alkohol, palił papierosy lub papierosy elektroniczne, posiadał, rozprowadzał  

lub używał środki odurzające;  

4) opuścił w trakcie roku szkolnego bez usprawiedliwienia co najmniej 30 godzin;  

5) udowodniono mu sfałszowanie dokumentów;  

6) sąd uznał ucznia za winnego popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub ustalił popełnienie 

czynu karalnego.  

 

 

§ 81 

1. Uczeń, który opuścił w trakcie roku szkolnego bez usprawiedliwienia ponad 20 godzin, otrzymuje 

upomnienie wychowawcy a o tym fakcie zostają powiadomieni rodzice.  

2. Jeżeli uczeń opuścił w trakcie roku szkolnego co najmniej 40 godzin bez usprawiedliwienia,  

to wychowawca pisemnie informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły, a ten może udzielić 

uczniowi nagany. O naganie zostają powiadomieni rodzice. 

3. Jeżeli uczeń, który w danym roku szkolnym osiągnął pełnoletniość, opuścił w trakcie roku szkolnego 

co najmniej 60 godzin bez usprawiedliwienia, wychowawca składa wniosek do Rady Pedagogicznej  

o skreślenie go z listy uczniów.  
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§ 82 

1. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, może podjąć uchwałę 

upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku, gdy:  

1) dopuścił się czynów chuligańskich o znacznym stopniu szkodliwości;  

2) nagminnie łamie Statut Szkoły;  

3) sąd uznał go winnym popełnienia przestępstwa lub ustalił, że dopuścił się czynu karalnego;  

4) w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach 

organizowanych przez Szkołę lub przebywał na terenie Szkoły;  

5) za opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 

roku szkolnym; 

6) uczeń po raz drugi nie otrzymał promocji do wyższej klasy.  

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły jest decyzją administracyjną, od której przysługuje 

odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni .  

3. Jeśli decyzji o skreśleniu nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, to uczeń w okresie 

odwoławczym może uczęszczać do Szkoły.  

 

§ 83 

1. O zastosowaniu kary, z wyjątkiem upomnienia pisemnego wychowawcy, decyduje Dyrektor Szkoły 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i konsultacji z przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego.  

2. Decyzja o ukaraniu ucznia jest przekazywana za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub listem 

poleconym albo w rozmowie osobistej rodzicom ucznia. Fakt odbycia rozmowy odnotowuje się  

w dokumentacji szkolnej – Dzienniku elektronicznym.  

 

§ 84 

1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.  

2. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie może 

wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa § 83 ust. 2. Pełnoletni uczeń może 

wnieść odwołanie samodzielnie.  

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Przed podjęciem rozstrzygnięcia, 

które jest ostateczne, Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.  

4. W przypadku ukarania ucznia karą nałożoną przez Dyrektora, rodzic lub pełnoletni uczeń może 

złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

5. Każda kara może zostać zawieszona przez Dyrektora Szkoły na podstawie poręczenia udzielonego 

uczniowi przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. Poręczenie traci ważność po złamaniu 

warunków tego poręczenia.  

 

DZIAŁ VI  

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

-SSO 
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Przepisy ogólne 

 

§ 85 

1. Ocenianie dzieli się na:  

1) wewnątrzszkolne (dokonywane przez nauczycieli w szkole):  

2) bieżące;  

3) klasyfikacyjne (śródroczne i roczne).  

4) zewnętrzne (dokonywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną) - egzamin maturalny  

po ukończeniu Szkoły. 

 

§ 86 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,  

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.  

 

§ 87 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :  

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

o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i edukacji;  

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczo-

dydaktycznej.  

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;  
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce.  

§ 88 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

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

zachowania;  

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. O postępach i trudnościach w nauce oraz uzyskanych przez ucznia ocenach nauczyciel  

lub wychowawca informuje rodziców ucznia na zebraniach oraz za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia (oryginały, kopie lub opisy) są udostępniane uczniowi  

lub jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu, a w przypadku oceny 

zachowania – na zasadach określonych przez wychowawcę.  

 

§ 89 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych  

oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Rok szkolny w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu dzieli się na dwa semestry.  

3. Czas trwania semestrów w danym roku szkolnym ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu  

przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

§ 90 

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1) Celujący cel. 6;  

2) Bardzo dobry bdb. 5 ; 

3) Dobry db. 4; 

4) Dostateczny dst. 3;  

5) Dopuszczający dop. 2;  

6) Niedostateczny ndst. 1.  

2.  Dopuszczalne są oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne pośrednie, utworzone  

przez dodanie do oceny znaku „+” bądź „-” (do oceny celującej nie dodajemy znaku „+” a do 

niedostatecznej „-”). 

 

§ 91 

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej 

skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  
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3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

  

§ 92 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

wynikające z realizowanego programu nauczania opartego na podstawach programowych.;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wymagania edukacyjne dotyczące zakresu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, 

niezbędnych do uzyskania każdej z ocen na poziomie danego oddziału, formułuje nauczyciel 

przedmiotu lub zespół nauczycieli.  

3. Wymagania edukacyjne są przekazywane do biblioteki szkolnej w celu umożliwienia uczniom 

szczegółowego zapoznania się z nimi.  

 

§ 93 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować ocenianie uczniów posiadających opinie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wymagania wobec nich do zaleceń poradni zgodnie z podstawą 

programową dla kształcenia w szkole ponadpodstawowej kończącej się maturą. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

§ 94 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował w całości wiadomości z zakresu programu nauczania realizowanego w danej 

klasie oraz treści powiązane ze sobą w systematyczny układ; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe,  

d) poziom językowy jest bardzo dobry, zapewniający biegłość w posługiwaniu się 

terminologią naukową;  

e) może osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) 

albo krajowym bądź posiada inne porównywalne osiągnięcia;  

f) potrafi samodzielnie i krytycznie ocenić określone zagadnienia;  

g) potrafi uzasadniać swoje poglądy przy użyciu odpowiedniej argumentacji, będącej 

wynikiem samodzielnie nabytej wiedzy.  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
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a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę  

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,  

c) plan jego odpowiedzi jest przemyślany, logiczny i konsekwentnie realizowany,  

d) poziom językowy jest bardzo dobry, zapewniający biegłość w posługiwaniu się 

terminologią naukową;  

e) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo -skutkowych, wykorzystując 

wiedzę zawartą w programach nauczania także z innych przedmiotów.  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował materiał nauczania przewidziany programem w stopniu zadowalającym;  

b) zna definicje, fakty i pojęcia;  

c) stosuje ze zrozumieniem język przedmiotu;  

d) poprawnie stosuje opanowane wiadomości do samodzielnego rozwiązywania typowych 

problemów praktycznych o minimalnie podwyższonym stopniu trudności,  

e) potrafi zachować związki logiczne w obrębie prezentowanych treści,  

f) popełnia drobne niezręczności językowe w stosowaniu pojęć;  

g) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych;  

h)  potrafi zastosować posiadaną wiedzę w typowych sytuacjach.  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) ma dość znaczące braki w opanowaniu wiadomości przewidzianych programem nauczania 

w danej klasie, ale rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności,  

b) nie zawsze potrafi zachować związki logiczne w obrębie prezentowanej treści,  

c) popełnia niezręczności językowe w stosowaniu pojęć terminologii, ale kompetencje 

językowe można uznać za zadowalające;  

d) opanował podstawowe fakty i pojęcia, pozwalające na rozumienie najważniejszych 

zagadnień;  

e) potrafi, pod kierunkiem nauczyciela, skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy;  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma spore braki w opanowaniu materiału przewidzianego do realizacji w danej klasie,  

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 

danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, często przy pomocy nauczyciela,  

c) ma braki w umiejętnościach, które nie uniemożliwiają edukacji na następnym etapie 

(poziomie) nauczania.  

d) używa niewłaściwego słownictwa, ale czasem udaje mu się zachować jakikolwiek związek 

logiczny w obrębie prezentowanych treści;  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który:  

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie 

nauczania danego przedmiotu, braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu,  

b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać), nawet przy pomocy nauczyciela, zadań  

o niewielkim stopniu trudności,  

c) nie jest w stanie samodzielnie wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności,  

d) wykazuje się lekceważącym stosunkiem do zajęć edukacyjnych,  

e) ma braki w umiejętnościach, które uniemożliwiają mu edukację na następnym etapie 

(poziomie) nauczania.  

2. Opracowując wymagania szczegółowe na poszczególne oceny nauczyciele kierują się wymaganiami 

ogólnymi sformułowanymi w ust. 1 pkt 1-6. 
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§ 95 

1. Ocenianie bieżące dokonywane jest w trakcie zajęć edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego  

ze wskazywaniem mocnych i słabych stron efektów pracy ucznia oraz sposobów nauki.  

2. Oceny uczeń może otrzymać w szczególności za:  

1) aktywną pracę na lekcjach (zajęciach);  

2) odpowiedzi ustne;  

3) prace pisemne domowe i wykonywane w szkole;  

4) sprawdziany pod którymi rozumie się prace klasowe – obejmujące wiadomości i umiejętności 

z więcej niż trzech ostatnich jednostek lekcyjnych; 

5) sprawdziany i kartkówki – nieprzekraczające wiadomości z trzech lekcji;  

6) wykonanie ćwiczeń i zadań domowych;   

7) wykonanie ćwiczeń praktycznych i zadań na lekcji;  

8) przygotowanie i prowadzenie zajęć dla innych uczniów;  

9) udział i osiągnięcie znaczących wyników w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;  

10) inne formy aktywności, uwzględniające specyfikę przedmiotu.  

 

§ 96 

Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie września nie otrzymują ocen niedostatecznych  

 

§ 97 

1. W ciągu dnia może odbyć się w każdym oddziale jeden sprawdzian pisemny obejmujący partię 

materiału większą niż z trzech ostatnich lekcji tzw. praca klasowa. Jego termin i zakres jest podawany 

uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a nauczyciel wpisuje informację w dzienniku.  

2. W ciągu tygodnia można przeprowadzić w oddziale najwyżej trzy sprawdziany pisemne obejmujące 

partię materiału większą niż z trzech ostatnich lekcji tzw. prace klasowe. Do liczby trzech sprawdzianów 

w tygodniu wlicza się sprawdziany – tzw. prace klasowe z języków obcych.  

3. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne z bieżących wiadomości obejmujące nie więcej niż trzy 

ostatnie lekcje nie wymagają określenia ich terminu.  

 

§ 98 

1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przekazuje do wglądu uczniom nie później niż  

w ciągu 14 dni roboczych, a z języka polskiego nie później niż w ciągu 21 dni roboczych po terminie 

ich przeprowadzenia.  

2. W przypadku oddania sprawdzonych i ocenionych prac po upływie terminu określonego w ust. 1, 

nauczyciel nie może wpisać ocen w dzienniku bez zgody ucznia.  

 

§ 99 

1. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie pisemnym z przyczyn usprawiedliwionych, 

zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia tego sprawdzianu w ciągu trzech dni 

roboczych po powrocie do szkoły.  

2. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia lekcję, na której miał wyznaczony sprawdzian, otrzymuje 

ze sprawdzianu ocenę niedostateczną.  
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§ 100 

1. Uczeń, który w trakcie sprawdzania wiedzy korzysta z niedozwolonych pomocy lub pracuje 

niesamodzielnie (z pomocą innych uczniów), otrzymuje ocenę niedostateczną.  

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje również uczeń, który popełnia plagiat przygotowując pisemną pracę 

domową.  

 

§ 101 

1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania każdej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, 

otrzymanej ze sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela.  

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną  

w trybie określonym w § 100.  

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może wyrazić zgodę na poprawianie wyższych ocen  

niż dopuszczające.  

4. Ocena z poprawy dopisywana jest w dzienniku obok wcześniej otrzymanej oceny z zastrzeżeniem 

ust. 5.  

5. Nauczyciel może odstąpić od wpisania do dziennika oceny z poprawy, jeżeli nie jest wyższa  

od wcześniej uzyskanej oceny.  

 

§ 102 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali określonej w § 90 oraz § 91, za okres od rozpoczęcia roku szkolnego  

do zakończenia pierwszego semestru.  

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie pierwszego 

semestru.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali 

określonej w § 90 oraz § 91 za okres całego roku szkolnego, od jego rozpoczęcia do zakończenia zajęć.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

5. Szczegółowe zasady wystawiania klasyfikacyjnej oceny zachowania określone są w § 118 – 120.  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

  

§ 103 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy  
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oraz ocenianego ucznia. Wychowawca klasy wystawia propozycje ocen zachowania w terminie 7 dni 

przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej i informuje o nich uczniów. Uczeń lub jego 

rodzice mają prawo do odwołania się od proponowanej oceny do Pedagoga Szkolnego w ciągu 2 dni. 

Wychowawca ustala ponownie ocenę zachowania w porozumieniu z Pedagogiem.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych 

zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły.  

3. Przy ustalaniu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel uwzględnia oceny bieżące 

uzyskane przez ucznia.  

4. Klasyfikacyjne oceny semestralne i roczne nie są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących 

uzyskanych przez ucznia odpowiednio w trakcie pierwszego semestru lub całego roku szkolnego  

i wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi.  

5. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują  

(za pośrednictwem dziennika elektronicznego) ucznia i jego rodziców, o przewidywanych śródrocznych 

lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej 

klasyfikacyjnej ocenie zachowania, nie później niż na tydzień przed końcem semestru (roku szkolnego).  

6. O przewidywanych niedostatecznych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

nauczyciel informuje uczniów, a wychowawca powiadamia ich rodziców (za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego poprzez wysłanie wiadomości do rodziców), nie później niż na miesiąc przed końcem 

semestru (roku szkolnego).  

 

§ 104 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

 

§ 105 

Przy ustalaniu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

 

§ 106 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii.  

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

§ 107 
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1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

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

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki określone w prawie 

zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.  

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

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

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

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

§ 108 

1. Uczeń lub jego rodzic może wystąpić do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie wewnętrznego 

egzaminu sprawdzającego mającego na celu podwyższenie oceny rocznej proponowanej  

przez nauczyciela, jeżeli uważa, że ocena ta jest nie jest adekwatna do jego wiadomości i umiejętności.  

2. Prawo do wewnętrznego egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej 

niż dwie klasyfikacyjne oceny niedostateczne lub opuszczał bez usprawiedliwienia zajęcia z danego 

przedmiotu w semestrze.  

3. Pisemną prośbę o przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu sprawdzającego składa uczeń lub jego 

rodzic Dyrektorowi Szkoły nie później niż tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w danym roku szkolnym.  

4. Dyrektor Szkoły wyznacza termin przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego  

nie później niż dwa dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku 

szkolnym.  

 

§ 109 

1. Wewnętrzny egzamin sprawdzający przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły trzyosobowa 

komisja w składzie:  

1) Dyrektor Szkoły, wicedyrektor Szkoły lub pedagog szkolny – jako przewodniczący;  

2) nauczyciel uczący danego przedmiotu – jako członek komisji;  

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako egzaminator.  

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

Szkoły powołuje do komisji innego nauczyciela mającego uprawnienia do prowadzenia takich samych 

zajęć edukacyjnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców w wewnętrznym egzaminie sprawdzającym mogą uczestniczyć 

bez prawa głosu: pedagog szkolny (jeżeli nie jest przewodniczącym), wychowawca klasy oraz rodzice 

ucznia.  

 

§ 110 

1. Wewnętrzny egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów:  

1) informatyka, z których część ustną zastępuje się ćwiczeniami praktycznymi;  
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2) wychowanie fizyczne, z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych.  

2. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje nauczyciel uczący danego 

przedmiotu, a zatwierdza przewodniczący w porozumieniu z egzaminatorem. Zakres i stopień trudności 

pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) powinien odpowiadać kryterium oceny, o jaką ubiega się uczeń.  

 

§ 111 

1. Z przeprowadzonego wewnętrznego egzaminu sprawdzającego komisja sporządza protokół 

zawierający w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu sprawdzającego;  

3) pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne);  

4) wynik egzaminu sprawdzającego (informację o podwyższeniu lub utrzymaniu proponowanej 

oceny klasyfikacyjnej);  

5) w formie załącznika pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych.  

2. Protokół z prac komisji przechowywany jest do ukończenia szkoły przez ucznia.  

3. Jeżeli ocena uzyskana przez ucznia na wewnętrznym egzaminie sprawdzającym jest wyższa  

niż proponowana przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna, to jest oceną ostateczną i zostaje wpisana  

do dokumentów ucznia jako śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna; natomiast w przeciwnym 

przypadku oceną klasyfikacyjną jest ocena proponowana przez nauczyciela.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca wewnętrznego egzaminu 

sprawdzającego jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom  

 

§ 112 

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

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

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

jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;  

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje 

wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania.  

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego  

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
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9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana 

przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 

klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

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

ucznia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;  

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

 

§ 113 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 114.  

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 114 i § 116 ust. 1.  

3. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 114.  

 

§ 114 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna 

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż  

w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
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2. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,  

oraz ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala śródroczną lub roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

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

zajęcia edukacyjne;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;  

b) wychowawca klasy;  

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie;  

d) pedagog;  

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;  

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;  

g) przedstawiciel Rady Rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.  

6. Ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

oraz śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 116 ust. 1.  

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

1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji;  

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;  

c) zadania (pytania) sprawdzające;  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji;  

b) termin posiedzenia komisji;  

c) wynik głosowania;  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 

2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły.  

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

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

wynosi 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna.  

 

§ 115 

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

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej.  

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

3. Uczeń klasy I, II lub III otrzymuje tytuł i dyplom „SUMMA CUM LAUDE” zgodnie z § 78 ust. 3.  

4. 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.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

 

§ 116 

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 części ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -  

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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.  
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) pytania egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

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

wyższej i powtarza klasę.  

§ 117 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych z uwzględnieniem § 115 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.  

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

1 pkt 1, uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania.  

3. Absolwent Szkoły może otrzymać medal „PRIMUS INTER PARES”, zgodnie z § 78 ust.  

 

§ 118 

1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy na koniec semestru i roku szkolnego po zasięgnięciu 

opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.  

2. W ocenie uwzględnia się kryteria podane w § 119, za spełnienie których uczeń otrzymuje punkty, 

przeliczane następnie na ocenę zachowania z zastrzeżeniem § 120.  

3. Ocena zachowania dotyczy także zachowania ucznia poza Szkołą, a zwłaszcza w internacie  

i na wycieczkach szkolnych. 

 

§ 119 

1. Kryteria  

1) Stosunek do obowiązków szkolnych – frekwencja:  

Ilość godzin 

nieusprawiedliwionych 

Punkty  

 

Ilość spóźnień 

nieusprawiedliwionych 

Punkty 

0 – 1 5 0 – 1 5 

2 – 4   4 2 – 4   4 

5 – 7  3 5 – 7  3 
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8 – 12  2 8 – 12  2 

13 – 16  1 13 – 16  1 

powyżej 17 godzin 0 powyżej 16 0 

 

2) Przyjęte zasady postępowania ( skala punktacji – od 0 do 6 punktów):  

a) uczciwość,  

b) pracowitość,  

c) rzetelność,  

d) odpowiedzialność za słowa i czyny,  

e) kultura osobista: kultura słowa, bycia, kultura współżycia i jej wpływ na rówieśników,  

f) tolerancja,  

g) życzliwość,  

h) szacunek dla innych,  

i) higiena – czystość i schludność,  

j) terminowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zapisów w szkolnych 

regulaminach i procedurach m.in. Regulaminie Biblioteki Szkolnej. 

k) przestrzeganie zaleceń Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego,  

l) dbałość o honor i tradycje Szkoły,  

m) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

3) Zaangażowanie na rzecz szkoły, klasy i praca na rzecz innych ludzi (skala punktacji – od 0  

do 6 punktów):  

a) pełnienie określonych funkcji,  

b) pomoc innym osobom w nauce, pracy, opiece,  

c) prace społeczne na rzecz środowiska,   

d) inna udokumentowana działalność pozaszkolna,  

4) Dążenie do rozwoju własnej osobowości: (skala punktacji – od 0 do 8 punktów)  

a) łączenie nauki w dwóch szkołach;  

b) udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych;  

c) wykorzystanie własnych możliwości w zakresie nauki i pracy; 

d) systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych.  

2. Ocena zachowania, a liczba punktów:  

1) wzorowe 28 – 30;  

2) bardzo dobre 25 – 27;  

3) dobre 20 – 24;  

4) poprawne 15 – 19;  

5) nieodpowiednie 8 – 14;  

6) naganne 0 – 7.  

 

§ 120 

1. Wzorowej oceny zachowania nie może otrzymać uczeń, który nie uzyskał maksymalnej liczby 

punktów za frekwencję.  

2. Uczeń, który opuścił w trakcie roku szkolnego bez usprawiedliwienia co najmniej 10 godzin, 

otrzymuje ocenę zachowania nie wyższą niż „dobre” bez względu na inne kryteria.  

3. Uczeń, który opuścił w trakcie roku szkolnego bez usprawiedliwienia co najmniej 20 godzin, 

otrzymuje ocenę zachowania nie wyższą niż „poprawne” bez względu na inne kryteria.  
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4. Uczeń, który opuścił w trakcie roku szkolnego bez usprawiedliwienia co najmniej 30 godzin, 

otrzymuje ocenę zachowania nie wyższą niż „nieodpowiednie” bez względu na inne kryteria.  

5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego otrzymał Naganę Dyrektora, może otrzymać ocenę 

zachowania „nieodpowiednie” bez względu na inne kryteria.  

6. Uczeń, który opuścił w trakcie roku szkolnego bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin, 

otrzymuje ocenę „naganne” bez względu na inne kryteria.  

 

DZIAŁ VII 

POSTANOWIENIENIA KOŃCOWE 

 

§ 121 

1. Statut może być zmieniany w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.  

 

§ 122 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.  

 

§ 123 

1. Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki został uchwalony przez Radę Szkoły 

i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku.  

2. Traci moc dotychczasowy Statut.  

 


