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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Akt założycielski- Uchwała Nr IX-91/2019 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 czerwca 

2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Urzędowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Urzędowie r.; 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poź. zm.); 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z poź. zm.); 

4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. ze zmianami); 

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908); 

8) Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela; 

9) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000). 

 

§ 2 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Zespole - należy rozumieć Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. 

2. Liceum - należy rozumieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych znajdujące się 

w strukturze Zespołu Szkół- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt 

Lwowskich w Urzędowie. 
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3. Słuchaczach  -  należy  przez  to  rozumieć  osoby  uczęszczające do Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Urzędowie. 

4. Nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu. 

5. Organie nadzorującym - należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

6. Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Kraśnicki, z siedzibą: 23 -204 

Kraśnik, Al. Niepodległości 20. 

7. Ustawie - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

§ 3  

 

Liceum jest publiczną szkołą ponadpodstawową, ponadgimnazjalną, ogólnokształcącą, dla 

dorosłych, kształcącą w systemie zaocznym, dającą możliwość otrzymania świadectwa 

dojrzałości. 

1. W Liceum prowadzi się klasy na podbudowie gimnazjum, ośmioletniej szkoły 

podstawowej, trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla osób, które mogą podjąć 

kształcenie począwszy od klasy drugiej. 

2. Podstawową formą pracy w systemie zaocznym są konsultacje. 

3. Kształcenie odbywa się w oparciu o programy umieszczone w szkolnym zestawie 

programów nauczania. 

4. Organem prowadzącym jest Powiat Kraśnicki, z siedzibą: 23 - 204 Kraśnik, 

Al. Niepodległości 20; 

5. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

6. Wszystkich pracowników i słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Urzędowie obowiązuje Statut wyżej wymienionej szkoły. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania Liceum dla Dorosłych 

§ 4  

 

1. Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego: Liceum 

w szczególności realizuje następujące cele: 

1) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

2) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich; 

3) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną słuchaczy; 

4) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych; 

5) kształtuje świadomość ekologiczną; 

6) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz 

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej; 

7) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

8) rozwija uczucie patriotyczne; 

9) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, wdraża do samokształcenia 

samodoskonalenia; 

10) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 

11) kształtuje poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 

12) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

13) ukazuje wartość wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności. 
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2. Liceum realizuje swoje zadania przez: 

1) diagnozowanie postępów edukacyjnych oraz badanie wyników nauczania i uczenia 

się; 

2) przygotowywanie słuchaczy do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

3) skuteczne nauczanie języków obcych nowożytnych zgodnie z dostosowaniem zajęć do 

poziomu przygotowania słuchacza, które uzyskał na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych; 

4) propagowanie postaw aktywnych, włączanie słuchaczy do współtworzenia życia 

szkoły; 

5) kształtowanie u słuchaczy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenie 

środowiska sprzyjającego zdrowiu. 
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Rozdział 3 

Organy Liceum dla Dorosłych 

§ 5 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 
jakości pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wyznacza przedmioty, które będą 
realizowane w zakresie rozszerzonym; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 
wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 
podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku 
szkolnego; 

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, 
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie 
obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Słuchaczy; 

13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 
rozszerzanie  i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 
Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie 
w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 
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ogólnego; 

15) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe, doraźne ; 

16) skreśla słuchacza z listy słuchaczy, 

17) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości słuchaczy; 

18) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 
i sprawdzających; 

19) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych; 

20) stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 
i religijnej słuchaczom; 

21) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 
organizacji praktyk studenckich; 

22) rozstrzyga o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły, jeżeli Rada 
Pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 
przepisach dni wolne od zajęć; 

5) informuje nauczycieli, słuchaczy do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 
zagrożenie zdrowia słuchaczy; 

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających 
zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone 
warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje 
Dyrektora szkoły; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 
a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych 
warunków pobytu słuchaczy w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 
dbałości o estetykę i czystość; 
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11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 
Radzie Pedagogicznej; 

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

14) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 
technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 
szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

16) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 
zgodnie z odrębnymi przepisami; 

19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 
szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 
kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 
kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy 
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 
stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 
zawodowego; 

7) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 
i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

8) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 
i pracowników; 

9) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
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12) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 
przez organ prowadzący; 

14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 
opiniowania  i zatwierdzania; 

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

4. Sprawuje opiekę nad słuchaczami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Radą Słuchaczy; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy i nauczycieli postanowień Statutu szkoły; 

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 6  

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół-CKZiU w Urzędowie. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do 
wiadomości zainteresowanym nie później niż 7 dni przed posiedzeniem poprzez 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach 
wyjątkowych termin 7-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad 
wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów 
uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej 
przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do 
projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień. 

6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub 
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na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim 
powiadomieniu Dyrektora szkoły. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy; 

3) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę słuchacza nie 
klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

4) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

5) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 

6) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy słuchacza; 

7) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) uchwala Statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu; 

9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed 
dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

3) opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie 
rozszerzonym; 

4) opiniuje propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych; 

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

6) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora szkoły; 

8) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 
których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza 
i opiekuńcza; 
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9) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 

10) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

11) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora szkoły 
lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 
organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie Rady Słuchaczy we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy; 

8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora 
szkoły; 

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 
pracy; 

11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub 
w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 
organu nadzorującego lub co najmniej  1/3  jej członków. 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa 
o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 
prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów 
przechowuje się w archiwum szkoły  zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

15. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 
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sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 
zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

16. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, 
protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne 
dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

17. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

18. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na 
co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. 

19. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 
rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

20. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli 
i innych pracowników szkoły.  

 

Rada Słuchaczy 

§ 7 

 

1. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych działa Rada Słuchaczy, zwana dalej Radą. 

2. Radę tworzą wszyscy słuchacze. Organy Rady są jedynymi reprezentantami ogółu 
słuchaczy. 

3. Zasady wybierania i działania organów Rady określa regulamin uchwalany przez ogół 
słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Rady nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

5. Rada może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
słuchaczy. 
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Zasady współpracy organów szkoły 

§ 8 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 
swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 
szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 
oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych 
tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Słuchacze przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją 
reprezentację, tj. RS w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej 
posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w § 9 niniejszego Statutu. 

 

 

 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

§ 9 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Słuchaczy: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 
do Dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 
strony sporu; 
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4) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest Dyrektor, 
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 
przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 
głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego. 
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Rozdział 4 

Organizacja Liceum dla Dorosłych 

§ 10  

 

1. Treści kształcenia i wychowania określają programy nauczania przyjęte przez Radę 

Pedagogiczną i zatwierdzone przez Dyrektora. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy 

w danym semestrze uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych planem 

i programem nauczania danego oddziału. 

3. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem nauczycielowi - opiekunowi. 

4. Konsultacje dla słuchaczy odbywają się podczas zjazdów weekendowych, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem na każdy semestr. 

5. Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej 

liczby godzin zajęć w semestrze. 

6. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą 

-wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną. 

7. Godzina konsultacji trwa 45 minut, dopuszcza się możliwość łączenia 5 godzin 

konsultacji. 

8. Słuchacze obecność na zajęciach potwierdzają własnoręcznym podpisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe konsultacje zbiorowe; 

2) obowiązkowe prace kontrolne; 

3) egzaminy semestralne; 

4) egzaminy końcowe. 

10. Rok szkolny dzieli się na semestry zakończone egzaminami semestralnymi. 

11. Terminy zakończenia i rozpoczęcia semestru ustala corocznie Dyrektor Zespołu. 
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Rozdział 5 

Nauczyciele i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

§ 11  

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu 
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod 
nauczania w celu maksymalnego ułatwienia słuchaczom zrozumienia istoty 
realizowanych zagadnień, motywowanie słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji, 
formułowania własnych opinii i sądów,  wybór odpowiedniego podręcznika 
i poinformowanie o nim słuchaczy; 

3) kształcenie i wychowywanie słuchaczy w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych wspólnie ze słuchaczami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 
środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 
dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy ze słuchaczem o specjalnych potrzebach, na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 
słuchaczy, ujawnianie i uzasadnianie oceny; 

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 
udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

11) współpraca z wychowawcą i Samorządem Klasowym; 
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12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 
aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach 
koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach 
doskonalenia organizowanych przez, OKE  lub  inne instytucje w porozumieniu 
z Dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych przez szkołę,  

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 
międzylekcyjną, informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 
rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p; 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych 
w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji ZS-CKZiU” a także 
potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia; 

16) kierowanie się w swoich działaniach dobrem słuchacza, a także poszanowanie godności 
osobistej słuchacza ; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych słuchaczy; 

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

19) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 
programu nauczania i zapoznanie z  nimi słuchaczy, po uprzednim przedstawieniu ich 
do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  ze 

słuchaczami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 

stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 
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Rozdział 6 

Zadania wychowawców klas 

§ 12 

   

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami 
a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy ; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
słuchaczy. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie słuchaczy, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 
rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 
potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle niepowodzeń szkolnych  
spowodowanych trudnościami w nauce; 

4) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do 
współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

5) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 
mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec słuchaczy i sposobu 
udzielania im pomocy w nauce; 

6) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 
się; 

7) wdrażanie słuchaczy do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego 
i efektywnego organizowania sobie pracy; 

8) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) słuchaczy w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi  zarówno na słuchaczy szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, 
którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie 
z wychowankami, Samorządem Klasowym, nauczycielami przyczyn niepowodzeń 
słuchaczy w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia 
wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem słuchaczy na zajęcia 
lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, 
udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 
znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 
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9) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy słuchaczami— 
życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 
rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 
pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw  

10) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 
wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań 
i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, 
zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

11) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,  

12) tworzenie warunków umożliwiających słuchaczom odkrywanie i rozwijanie 
pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie słuchaczy warunków do wykazania się 
nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz 
spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 
menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

13) wdrażanie słuchaczy do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 
higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 
szkołą; 

14) udzielanie pomocy, rad i wskazówek słuchaczom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji 
z wnioskami o udzielenie pomocy. 

3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 
dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Teczka Wychowawcy; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) wypisuje indeksy szkolne; 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 
władz szkolnych, poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  
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Rozdział7 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania słuchaczom bezpieczeństwa 

§ 13 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy, nad 
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3.  Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 
Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 
odbiegających od przyjętych norm; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi 
do sal lekcyjnych; 

4) dbania, by słuchacze nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych 
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez słuchaczy ustalonych zasad wchodzenia do 
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych, 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie  w toaletach 
szkolnych; 

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 
oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 
ujawni się w czasie zajęć. 

6. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają 
być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa słuchaczy do pełnych przerw 
międzylekcyjnych. 

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 
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Pożarowego w szkole. 

9. Nauczyciel organizujący wyjście słuchaczy szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, 
obowiązującej w Szkole. 

10. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 
lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu słuchaczy i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie 
odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 
Dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel 
ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić słuchaczy bez żadnej opieki; 

3) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

4) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

11. Wychowawcy klas  są zobowiązani zapoznać słuchaczy z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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Rozdział 8 

Pracownicy administracji i obsługi w szkole 

§ 14 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi 
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 
jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 
podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora 
szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

§ 15. 

 

 Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły. 
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Rozdział 9 

Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole 

§ 16 

 

1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach 
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR oraz organu prowadzącego Dyrektor 
szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.  

  

§ 17 

 

1. W Zespole Szkół- CKZiU obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora szkoły 
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły 
potwierdza własnoręcznym podpisem 

 

§ 18 

 

W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 
szkoły. 
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Rozdział 10 

Ocenianie Wewnątrzszkolne 

§ 19 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej; 

5) pobudzanie rozwoju umysłowego słuchacza, jego zdolności i zainteresowań; 

6) uświadamianie słuchaczowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) przeprowadzanie semestralnych egzaminów i ocenianie prac kontrolnych; 

3) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu zmiany wystawionej przez nauczyciela oceny. 

 

§ 20 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

 

§ 21 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

2) posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

3) nieposiadającego orzeczenia, ale objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 

§ 22 

 

1. Oceny są jawne dla słuchacza. 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: 



28 

 

1) nauczyciel uzasadnia ocenę z pisemnego egzaminu semestralnego, uzasadnienie ma 

formę recenzji; 

2) na wniosek słuchacza nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę semestralną. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne są udostępniane 

słuchaczowi do wglądu: 

1) prace kontrolne na ostatnich obowiązkowych w semestrze konsultacjach; 

2) prace egzaminacyjne na egzaminie ustnym. 

4. Na wniosek słuchacza udostępnia się do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu 

klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego. 

5. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 4 odbywa się w siedzibie szkoły 

w obecności dyrektora szkoły, w terminie uzgodnionym ze słuchaczem. 

 

§ 23 

 

1. Semestralne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

stopień celujący (6) 

stopień bardzo dobry (5) 

stopień dobry (4) 

stopień dostateczny (3) 

stopień dopuszczający (2) 

stopień niedostateczny (l) 

2. Oceny z prac pisemnych ( egzaminacyjnych i kontrolnych ) mogą być wyrażone w skali, 

w której procent uzyskanych przez słuchacza punktów jest przełożony na ocenę: 

0% - 29% niedostateczny  

30% - 49% dopuszczający  

50% - 69% dostateczny  
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70% - 89% dobry 

90% - 100% bardzo dobry 

Jak na bardzo dobry + zadanie dodatkowe- celujący. 

3. Oceny z prac kontrolnych w dziennikach zajęć wpisuje się cyframi arabskimi. 

4. W ocenach cząstkowych przy ocenie cyfrowej dopuszcza się stosowanie plusów 

i minusów. 

5. Ocena semestralna i końcowa jest oceną pełną, napisaną słownie. 

 

§ 24 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych: 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje słuchacz, który: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

b) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy 

c) teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań, problemów w nowych sytuacjach, 

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 
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b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne 

c) praktyczne, 

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy 

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, 

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela, 

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje słuchacz, który: 

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, 

a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu, 

b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim 

stopniu trudności, 

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje słuchacz, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, 

a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu, 

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

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

§ 25 

 

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

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

semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią 

podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia 

przez niego szkoły. 

3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
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Semestralne klasyfikowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych. 

§ 26 

 

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

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu 

przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac 

kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia 

ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania, 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 

obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania. Słuchacz pisze dwie prace kontrolne z przedmiotów 

kończących się egzaminem pisemnym i ustnym oraz jedną pracę kontrolną z przedmiotu 

kończącego się egzaminem ustnym. 

6. Prace kontrolne słuchacz zobowiązany jest złożyć w terminie do przedostatnich zajęć 

z poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 27 

 

1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego 

i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 

edukacyjnych egzaminy semestralne zdawane są w formie ustnej. 
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2. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części 

pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.2, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej. 

4. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się według 

skali, o której mowa w § 23 ust. 1. 

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

egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, przeprowadza się odpowiednio: 

1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym - nie później niż do 

końca lutego; 

2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym - nie później niż do 

dnia 31 sierpnia. 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio 

w § 26, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony 

z listy słuchaczy. 

 

§ 28 

 

1. Egzaminy semestralne w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

2. Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne 

(po 45 min.). 

3. Słuchacz, który zakończył egzamin pisemny, oddaje pracę egzaminatorowi i opuszcza 

salę. 

4. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje słuchacz na arkuszach papier 

opieczętowanego podłużną pieczęcią szkoły. 
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5. Na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać z tablic 

matematycznych, kalkulatorów i słowników języków obcych. 

6. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 

zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

Słuchacz losuje jeden zestaw zadań. 

7. Zestaw egzaminacyjny do egzaminu ustnego składa się z trzech pytań problemowych lub 

zadań do rozwiązania. 

8. Zmiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego jest niedozwolona. 

9. Słuchaczowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej. 

10. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie 

zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Słuchacz losuje jedno zadanie. 

11. Treść zadań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym pisemnym i ustnym obejmuje 

materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze. 

12. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej 

z trzech przedmiotów. 

13. Egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do arkusza ocen, indeksu słuchacza, 

dziennika lekcyjnego i protokołu. 

14. Termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchaczowi 

przez dyrektora szkoły co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem. 

15. Egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu obowiązkowych konsultacji, 

w semestrze zimowym w styczniu, w semestrze wiosennym w kwietniu (dla słuchaczy 

kończących szkołę) i w czerwcu. 

16. Na ostatnich zajęciach nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne informują słuchaczy czy spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego. 

17. Informacja, o której mowa w ust. 16 przekazywana jest ustnie słuchaczowi na zajęciach, 

w przypadku nieobecności słuchacza opiekun klasy przekazuje taką informację drogą @ 

na podany adres korespondencji. 
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18. Pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy przechowuje się do czasu 

ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły. 

19. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych 

i ustnych sprawuje dyrektor szkoły . 

 

§ 29 

 

1. Z egzaminu semestralnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; 

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

2. Do protokołu dołącza się: 

1) prace egzaminacyjne słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie ustnej; 

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją 

o wykonaniu zadań praktycznych - w przypadku egzaminu w formie zadania 

praktycznego. 

 

Egzaminy poprawkowe. 
 

§ 30 

 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu 

semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części 

pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodnie z § 29; 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 31 

 

1. Słuchaczowi, który przechodzi z innego typu szkoły wyznacza się egzaminy 

klasyfikacyjne z przedmiotów, które nie były realizowane w danej szkole, a w szkolnym 

planie nauczania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostały już zrealizowane. 

2. Słuchaczowi kontynuującemu we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego 

lub uczęszczającemu na zajęcia z języka obcego nowożytnego do innej szkoły wyznacza 

się egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, który przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły 

innego typu , przeprowadza komisja, która składa się z: 

1) dyrektora szkoły albo nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczącego komisji; 

2) nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony 

egzamin. 

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka 
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obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego 

języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu klasyfikacyjnego z informatyki, który ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się 

ze słuchaczem. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem oceny ustalonej niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
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Warunki i tryb odwoływania się od semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

§ 32 

 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć edukacyjnych. 

2. Za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia semestralnej lub 

końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uznaje się następujące sytuacje: 

1) nie uległy obniżeniu wymagania edukacyjne związane ze stwierdzonymi, 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi, 

potwierdzonymi pisemną opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej; 

2) nie został zachowany przynajmniej dwutygodniowy okres powiadomienia słuchaczy 

o terminie egzaminu; 

3) egzamin nie spełniał wymogów formalnych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.3, przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. 

5. W skład komisji wchodzą: 

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

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5, 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. 

7. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną . 

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

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. 

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego 

z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 
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Promowanie 

§ 33 

 

1. Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej Rada Pedagogiczna na podstawie ustalonych ocen 

podejmuje uchwałę o: 

1) promowaniu słuchaczy na semestr wyższy; 

2) ukończeniu szkoły przez słuchacza . 

2. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje słuchacz, który uzyskał ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze oceny semestralne co najmniej 

dopuszczające. 

3. Po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu 

semestru wiosennego odpowiednio do końca sierpnia, Rada Pedagogiczna podejmuje 

uchwałę o promowaniu lub o ukończeniu szkoły przez słuchacza, który miał wyznaczone 

dodatkowe terminy egzaminów semestralnych lub końcowych. Przepis ma zastosowanie 

także do słuchaczy, którzy nie mogli być wcześniej promowani z powodu wyznaczonych 

egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych. 

4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 

słuchacza, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. 

5. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej 

szkole. 

6. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej 
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Zasady zaliczania zajęć edukacyjnych słuchaczom, którzy przerwali naukę 

§ 34. 

 

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty 

przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał 

poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się 

go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole 

zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go 

z obowiązku uczęszczania na nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” lub "zwolniona 

z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona 

z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest 

równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych, zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

 

§ 35 

 

Sprawy sporne między szkołą a słuchaczami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania 

rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
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Rozdział 11 

Prawa i obowiązki słuchaczy 

§ 36 

 

1. Słuchacz ma prawo do: 

1) bezpłatnego i właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania 

i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; 

3) nieodpłatnego korzystania w czasie obowiązkowych zajęć ze sprzętu szkolnego, 

środków dydaktycznych i biblioteki; 

4) zwracania się o pomoc do nauczycieli w opanowaniu obowiązującego materiału 

nauczania; 

5) obiektywnej i jawnej oceny swych wiadomości i umiejętności; 

6) wyboru do Samorządu Słuchaczy reprezentującego go wobec Rady Pedagogicznej 

i Dyrektora Zespołu; 

7) czynnego uczestnictwa w działaniach szkolnego wolontariatu rozwijającego 

kompetencje społeczne i interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, 

uwrażliwienie na potrzeby osób potrzebujących, empatię oraz aktywizującego 

współpracę z organizacjami pozarządowymi; 

8) brania udziału w organizowanych różnego typu konkursach, wycieczkach 

przedmiotowych, warsztatach, zajęciach dodatkowych; 

9) uczestniczenia w ceremoniale szkolnym podczas uroczystości szkolnych, 

państwowych, z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu 

szkoły; 

10) swobody wyrażania myśli, opinii i przekonań światopoglądowych, o ile nie naruszają 

dobra osobistego innych osób; 

11) egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego, których szczegółowy 

tryb przeprowadzania określa ustawa. 
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2. Słuchacz ma obowiązek: 

1) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych; 

2) usprawiedliwiania nieobecności u opiekuna grupy; 

3) przestrzegania prawa szkolnego i zarządzeń Dyrektora Zespołu; 

4) przeciwstawiania się przejawom przemocy; 

5) przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków 

i innych środków odurzających; 

6) szanowania dobra społecznego i indywidualnego, a w szczególności dbania o mienie 

szkoły, które służy społeczności uczących się; 

7) naprawienia wyrządzonej szkody lub zwrócenia kosztów naprawy; 

8) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do koleżanek 

i kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 

9) dbania o własne życie i zdrowie, a także szanowania zdrowia i życia innych. 

3. Słuchacz może być nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję 

lub działalność w samorządzie przez opiekuna lub Dyrektora Zespołu. 

4. Formy wyróżnień i nagród: 

1) pochwała Dyrektora na forum oddziału; 

2) pochwała Dyrektora na forum szkoły; 

3) list gratulacyjny Dyrektora do firmy zatrudniającej słuchacza. 

5. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych 

regulaminów lub zarządzeń porządkowych obowiązujących w Zespole. 

6. Formy kar: 

1) upomnienie opiekuna; 

2) upomnienie Dyrektora; 

3) skreślenie z listy słuchaczy. 
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7. Skreślenie słuchacza z listy następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej na 

piśmie. 

8. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od udzielonej kary w terminie 14 dni od 

dnia skutecznego dostarczenia mu decyzji/informacji o nałożonej karze do następujących 

organów: 

1) od kary, o której mowa w ust. 6 pkt 1 do Dyrektora; 

2) od kary, o której mowa w ust. 6 pkt 2 do Dyrektora, który przy rozpatrywaniu ma 

obowiązek zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy; 

3) od kary, o której mowa w ust. 6 pkt 3 do Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia podając pisemne uzasadnienie. 

10. Odwołanie od decyzji należy składać za pośrednictwem Dyrektora Zespołu. 

11. Dyrektor może skreślić słuchacza z listy słuchaczy szkoły w przypadku wystąpienia 

przynajmniej jednej z następujących sytuacji: 

1) na prośbę słuchacza; 

2) stwierdzenia obecności słuchacza na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; 

3) popełnienia przestępstwa umyślnego oraz innego rażącego naruszenia porządku 

prawnego; 

4) stwierdzenia frekwencji niższej niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

12. Słuchacz nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy w przypadkach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa określających zasady klasyfikowania i promowania, 

a w szczególności jeżeli: 

1) uzyskał frekwencję niższą niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania lub nie uzyskał z tych zajęć ocen 

uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania; 

2) nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych; 

3) nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego z wyznaczonych przedmiotów w terminie 

dodatkowym. 
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13. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy, Dyrektor umożliwia słuchaczowi 

złożenie wyjaśnień, na jego wniosek, również podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

14. Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 

słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 

7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

15. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w Liceum. 

16. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie 

kształcenia w Liceum. 

17. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych, otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
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Rozdział12 

Postanowienia końcowe 

§ 37 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dotyczy 

to między innymi: 

1) arkuszy ocen słuchaczy; 

2) dzienników lekcyjnych; 

3) protokołów rad pedagogicznych; 

4) akt osobowych nauczycieli i pracowników; 

5) innych dokumentów. 

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa Prawo oświatowe, 

Ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze. 

3. Liceum używa pieczęci: 

1) okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku: „Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Urzędowie". 

2) podłużnej z napisem: „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Urzędowie”  

4. Statut Liceum obowiązuje słuchaczy i nauczycieli. 

 

§38 

 

1. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Liceum i jego zmiany. 

2. Prawo zgłaszania poprawek i zmian do Statutu przysługuje wszystkim organom Zespołu. 


