
STATUT

PublicznegoKatolickiegoLiceum Ogólnokształcącegoim.RomualdaTraugutta
wChojnicach

Rozdział1
Przepisydefiniujące

§1
Ilekroćwstatuciejestmowao:

1)szkole – należy przez to rozumieć: Publiczne Katolickie Liceum
Ogólnokształcąceim.RomualdaTrauguttawChojnicach;

2)nauczycielach– rozumiesięprzeztonauczycieli,wychowawców iinnych
pracownikówpedagogicznychzatrudnionychwszkole;

3)rodzicach-rozumiesięprzeztotakżeprawnychopiekunówuczniaorazosoby
(podmioty)sprawującepieczęzastępcząnaduczniem;

4)uczniach-rozumiesięprzeztomłodzież–uczniówszkoły;
5)wychowawcach -rozumie się przez to nauczycieli,którym powierzono

obowiązkiwychowawcyoddziału;

6)radziepedagogicznej-rozumiesięprzeztoradępedagogicznąszkoły;

7)dyrektorze-rozumiesięprzeztodyrektoraPublicznegoKatolickiegoLiceum
Ogólnokształcącegoim.RomualdaTrauguttawChojnicach;

8)samorządzieuczniowskim -rozumiesięprzeztosamorząduczniowskiszkoły;

9)radzierodziców-rozumiesięprzeztoradęrodzicówszkoły;

10)organieprowadzącym -rozumiesięDiecezjęPelplińską;
11)ustawiePrawooświatowe–należyprzeztorozumiećustawęz14grudnia

2016r.Prawooświatowe(Dz.U.z2018r.poz.996zpóźn.zm.);
12)ustawieo systemieoświaty– należyprzezto rozumiećustawęzdnia7

września1991r.osystemieoświaty(Dz.U.z2018r.poz.1457zpóźn.zm.).

Rozdział2
Postanowieniaogólne

§2
1.Pełnanazwaszkołybrzmi:KatolickieLiceum Ogólnokształcąceim.Romualda

Traugutta wChojnicach.Napieczęciachmożebyćużywananazwaskróconaw
brzmieniu:KatolickieLiceum Ogólnokształcąceim.RomualdaTraugutta.

2.Siedzibąszkołyjestbudynekprzyul.Grunwaldzkiej1wChojnicach.
3.Organem prowadzącym szkołęjestDiecezjaPelplińskazsiedzibąw Pelplinie,

reprezentowanaprzezBiskupaPelplińskiego.
4.Nadcodziennądziałalnościąformacyjno-wychowawczączuwaPrefekt,powołany

nato stanowisko przezbiskupapelplińskiego.Prefektbezpośrednio podlega
biskupowiijestojcem duchownym całejwspólnoty.

5.NadzórpedagogicznynadszkołąsprawujeKuratorOświatywGdańsku.
6.Szkołaużywapieczęcizgodniezodrębnymiprzepisami.
7.Szkołajestpublicznym,czteroletnim liceum ogólnokształcącym dlamłodzieży,o
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którym mowawart.18ust.1pkt2lit.austawy-Prawooświatowe.
8.Szkołamożeprowadzićdziałalnośćinnowacyjnąieksperymentalnądotyczącą

kształcenia,wychowania iopieki,stosownie do potrzeb psychofizycznych
uczniów orazmożliwościbazowych,kadrowychifinansowych-nazasadachi
warunkachokreślonychwustawie-Prawooświatowe.

§3
Szkoła spełnia warunkiprzewidziane dla szkółpublicznych w ustawie -Prawo
oświatowe:

1)zapewniabezpłatnenauczaniewzakresieramowychplanównauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności;
3)zatrudnia nauczycieliposiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach;
4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową

kształcenia ogólnego iramowyplan nauczania dla czteroletniego liceum
ogólnokształcącego;

5)realizuje zasady oceniania,klasyfikowania ipromowania uczniów oraz
przeprowadzaniaegzaminów,októrychmowawustawieosystemieoświaty.

Rozdział3
Celeizadaniaszkoły

§4
1.Całokształtdziałalnościszkołyopierasięnasystemiewartościchrześcijańskich

głoszonychprzezKościółkatolicki.

2.Zasadazapisanawust.1dotyczykoncepcjipracyszkoły,awszczególności:

1)celówizadaństatutowych,
2)programuwychowawczo-profilaktycznegoszkoły,
3)programównauczania.

3.Zasadazapisanaw ust.1stanowikryterium realizacjizadaństatutowychszkoły
przezdyrektora,nauczycieliijestuwzględnianawrealizacjirozwojuzawodowego
nauczycieli.

4.Wychowanieinauczaniewszkoleopartejestnakoncepcjiczłowiekajakoosoby,
głoszonejprzezKościółkatolicki,w szczególnościnamyśliinauceśw.Jana
PawłaIIo godnościosoby.

5.W realizacjiswychzadańszkołakierujesięsłowamiKarolaWojtyły:„Naszkołę
patrzymyjaknaposzerzonydom rodzinny,w którym treściważnedlacałego
narodusąstalegruntowanewcoraztonowychpokoleniach”.

§5
Naukareligiikatolickiejikatechezastanowipodstawędziałaniaszkoły.

§6
1stPodstawowym celem szkołyjestwspieranierozwojuosobowegomłodzieży–w

procesie wychowania, nauczania i opieki, określonym dla liceum
ogólnokształcącego,realizowanym wedługkoncepcjizapisanejw§4.

2nd Szkoławychowujeuczniówdoodpowiedzialnościzasiebieizainnychorazza
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dobrowspólnewżyciurodzinnym ispołecznym.

6.W pracywychowawczej,wtym poprzezkształcenie,szkołakierujesięnaukąśw.
JanaPawłaII:„Chodzioto,ażebyczłowiekstawałsięcorazbardziejczłowiekiem –
oto,ażebybardziej«był»anietylkowięcej«miał»;abywięcpoprzezwszystkoco
«ma»co«posiada»umiałbardziejipełniejbyćczłowiekiem –toznaczy,abyrównież
umiałbardziej«być»nietylko«zdrugimi»,aletakże«dladrugich»”.

§7
1stFundamentem procesu wychowawczego w szkole jest system wartości

chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki, uwzględnianych w
programie wychowawczo-profilaktycznym, w programach kształcenia i
ukazywanychprzykładem przeznauczycieli,osobypełniącew szkolefunkcje
kierowniczeiprzezwszystkichpracowników.

2nd Proces wychowawczyiformacyjnyw szkole opiera się na relacjiosób:
nauczycielai ucznia,nauczycielimiędzysobą,dyrektorainauczycieli.

§8
Szkołarealizujenastępująceceleizadaniadydaktyczne,wychowawczeiopiekuńcze:

1)umożliwia nabycie wiedzyiumiejętnościprzewidzianych w odpowiednich
przepisach prawa oświatowego,niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończeniaszkołyi dalszegokształcenia;

2)sprawujeopiekęnaduczniamiodpowiedniodoichpotrzeborazdomożliwości
szkoły;

3)dbaobezpieczeństwouczniówiochraniaichzdrowie;
4)wspierarodzicówwwychowaniuichdzieci;
5)umożliwia uczniom formację religijno-moralną;wartościchrześcijańskie

głoszone przez Kościół katolicki są podstawowym wyznacznikiem
wychowania ipłaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami,
nauczycielami,rodzicamiiinnymipracownikamiszkoły;

6)wychowujeuczniówwposzanowaniutradycji,historiiikulturynarodowej,przy
zachowaniuszacunkudlainnychkultur;poczucietożsamościnarodoweji
patriotyzmu jestrozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimii
humanistycznymikorzeniaminaroduijegotradycjami;

7)uczy rzetelności,uczciwościisumiennościw wypełnianiu codziennych
obowiązków;

8)dążydo uzyskania wysokiego poziomu kształcenia,pomaga w zdobyciu
umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego
kształtowania swojejdrogiżyciowejoraz przygotowuje do znaczącego
uczestnictwawkulturzeiżyciuspołecznym;

9)uczniom potrzebującym pomocyumożliwiauzyskaniejejwedługmożliwości
szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie
indywidualnego programu lub toku nauczania,zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

§9
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje treści i działania o
charakterzewychowawczym skierowanedouczniówirealizowaneprzeznauczycieli
orazdziałaniao charakterzeprofilaktycznym skierowanedouczniów,nauczycielii
rodziców,dostosowywanedopotrzebrozwojowychuczniów iśrodowiskaszkoły,
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zgodniezprzepisamiPrawaoświatowego.

§10
1.Szkołaorganizujeiudzielauczniom,ichrodzicom oraznauczycielom pomocy

psychologiczno-pedagogicznejnazasadachokreślonychwodrębnychprzepisach.

2.Korzystaniezpomocypsychologiczno-pedagogicznejwszkolejestdobrowolne.

§11
1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia iczynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowaniew szkole–w celuwspieraniapotencjałurozwojowegouczniai
stwarzaniawarunkówdojegoaktywnegoipełnegouczestnictwawżyciuszkoły
orazwśrodowiskuspołecznym.

2.Pomocudzielanarodzicom uczniówinauczycielom poleganawspieraniuichw 
rozwiązywaniuproblemów wychowawczychidydaktycznychoraznarozwijaniu
umiejętnościwychowawczych,takabyoddziaływanierodzicówinauczycielibyło
spójne–wceluzwiększaniaskutecznościpomocyudzielanejuczniom.

3.Pomocrodzicom inauczycielom możebyćudzielanawformieporad,konsultacji,
warsztatówiszkoleń.

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektorszkoły.Za stronę
organizacyjnąpomocykonkretnym osobom odpowiadająwychowawcyklas.

5.Wszyscy nauczyciele oraz specjaliścizatrudnieniw szkole mają obowiązek
uczestniczyćwudzielaniupomocyuczniom,uktórychrozpoznanotakąpotrzebę.

6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z rodzicamioraz podmiotami,o których mowa w odrębnych
przepisach.

7.Ważnym czynnikiem wspierającym uczniów jestwspólnota szkoły,oddziału
klasowego–wktórejzaszczepiasięideał„byciadladrugich”.

8.W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy,dostosowywane do
aktualnychpotrzebuczniów.

9.Pomocpsychologiczno-pedagogicznaw szkolejestudzielanazinicjatywyw 
szczególności:ucznia,rodziców ucznia,dyrektora,wychowawcy klasy oraz
specjalistyzatrudnionegowszkole.

10.Pomocpsychologiczno-pedagogicznajestudzielanaw trakciebieżącejpracyz
uczniem orazprzezzintegrowanedziałanianauczycielizpedagogiem szkolnym i
innymispecjalistami,także w formie zajęć,o których mowa w odrębnych
przepisachdotyczącychzasadorganizacjiiudzielaniapomocypsychologiczno-
pedagogicznej.

§12
1.W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy

materialnejuczniom znajdującym sięwtrudnejsytuacjiżyciowej.Rozpoznawanie
potrzebuczniaw tym zakresiejestobowiązkiem wszczególnościwychowawcy
klasy.

2.Szkołaudzielapomocywedługwłasnychmożliwości,możeorganizowaćpomoc
we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturamii
osobamiangażującymisięwdziełachmiłosierdziachrześcijańskiego.
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3.W pracywychowawczejpodejmujesiębudowanie„wyobraźnimiłosierdzia”ibycia
nietylko„zdrugimi”,alei„dladrugich”(św.JanPawełII).

§13
1.Realizujączadaniaedukacyjne,szkoławspierawszechstronnyrozwójuczniaprzy

zachowaniu warunków bezpieczeństwa ihigienypracyucznia inauczyciela,
zgodniez odrębnymiprzepisami.

2.Szkołakorzystazpomocyporadnipsychologiczno-pedagogicznejorazzporadni
specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze
strukturamiszkolnictwakatolickiego.

§14
1.W szkolemożedziałaćSzkolnyWolontariat.
2.CelamigłównymiSzkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie iaktywizowanie

uczniów i społeczności szkolnej do podejmowania działań na rzecz
potrzebującychpomocy.

3.DziałaniaSzkolnegoWolontariatuadresowanesąwszczególnoścido:
1)potrzebujących pomocy wewnątrz społecznościszkolnej,w środowisku

lokalnym orazogłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po
uzyskaniuakceptacjidyrektoraszkoły),wszczególnościwramachCaritas;

2) społecznościszkolnejpoprzezpromowaniepostawprospołecznych.
4.Za prowadzenie szkolnego wolontariatu odpowiedzialnyjestdyrektorszkoły,

który powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu oraz nadzoruje iopiniuje
działaniaSzkolnegoWolontariatu.

5.DziałalnośćSzkolnegoWolontariatumożebyćwspieranaprzez:
1)wychowawcówoddziałówwrazzichklasami;
2)nauczycieliiinnychpracownikówszkoły;
3)rodziców;
4)inneosobyiinstytucje.

6.Szczegółowe cele,zadania izasadyfunkcjonowania Szkolnego Wolontariatu
możeregulowaćodrębnyregulamin.

Rozdział4
Organyszkoły

§15
1.Organamiszkołysą:

1)dyrektorszkoły;
2)radapedagogiczna;
3)radarodziców;
4)samorząduczniowski.

§16
1stDyrektora szkoły powołuje iodwołuje organ prowadzący,przy zachowaniu

odrębnychprzepisów.
2nd Dyrektorkierujecałądziałalnościąszkoły,reprezentujejąnazewnątrz,jest

odpowiedzialnyzaprawidłowąrealizacjęzadaństatutowychorazzarozwóji
podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiejinstytucjioświatowo –
wychowawczej.

3rdW przypadkunieobecnościdyrektoraszkołyzastępujegowicedyrektor,ajeślinie
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utworzono stanowiska wicedyrektora -innynauczycieltejszkoływyznaczony
przezdyrektoraszkoły.

§17
Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z organem
prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą
pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz z organami
samorząduterytorialnego.

§18
1stDyrektordobieraizatrudnianauczycieliorazinnychpracowników zgodniez 

Regulaminem pracyiRegulaminem wynagradzaniaobowiązującymiwszkole.
2nd Jeżeliszkołaniemaobowiązkuposiadaćregulaminów,októrychmowawust.

1,dyrektorustalazorganem prowadzącym zasadyiwarunkizatrudniania,które
niemogąbyćsprzecznezobowiązującym prawem.

3rdDyrektorw zatrudnianiunauczycieli,wychowawców,takżeinnychpracowników
zobowiązany jest dobierać osoby,które będą mogły utożsamiać się z
charakterem wychowawczym szkołyprzezprzykładżyciawszkoleipozaniąoraz
realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły
określonym wstatucie.

§19
1.Dyrektorszkoływszczególności:

1)odpowiadazaprzestrzeganieart.14ust.1ustawy-Prawooświatowe;
2)kierujedziałalnościąszkołyorazreprezentujejąnazewnątrz;
3)sprawujenadzórpedagogicznyzzastrzeżeniem art.62ust.2ustawyPrawo

oświatowe;
4)jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej;wychowawczo-

opiekuńczeji administracyjnejorazzadobrąatmosferęwszkole;
5)jestprzewodniczącym radypedagogicznej;
6)opracowujeplanpracyszkołyiarkuszorganizacyjnyoraztygodniowyrozkład

zajęćlekcyjnychipozalekcyjnych;
7)po zasięgnięciuopiniiradypedagogicznejdopuszczado użytkuw szkole

zaproponowanyprzeznauczycielaprogram nauczania;
8)sprawuje opiekę nad uczniamioraz stwarza im.warunkiharmonijnego

rozwojuintelektualnego,psychofizycznegoiduchowego,wszczególności:
a)sprawujenadzórnadrealizacjąobowiązkuszkolnegoiobowiązkunauki,
b)zwalniauczniówzrealizacjiniektórychprzedmiotówzgodniez

obowiązującymiprzepisami,
c)powołujekomisjeegzaminacyjneiwyznaczaterminyegzaminów;

9)realizuje uchwały rady pedagogicznejpodjęte w ramach jejkompetencji
stanowiących;

10)dysponujeśrodkamifinansowymiszkołyiponosiodpowiedzialnośćza ich
prawidłowewykorzystanie;

11)nadzorujeprawidłowośćrealizacjibezpieczeństwaihigienypracywszkole;
12)wykonujeinnezadaniawynikającezprzepisówszczególnych;
13)współdziałazeszkołamiwyższymiworganizacjipraktykpedagogicznych;
14)stwarzawarunkidodziałaniaw szkole:wolontariuszy,stowarzyszeńiinnych

organizacji,których celem statutowym jestdziałalnośćwychowawcza lub
rozszerzanieiwzbogacanieform działalnościdydaktycznej,wychowawczej,
opiekuńczejiinnowacyjnej;
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15)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształceniaspecjalnego;

16)współpracujezradąrodziców;
17)współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę

zdrowotnąnadmłodzieżą,w tym udostępniaimię,nazwiskoinumerPESEL
uczniacelem właściwejrealizacjitejopieki,

18)odpowiadazadokumentacjęszkoły.

2.Dyrektorszkołymoże,w drodzedecyzjiadministracyjnej,skreślićuczniazlisty
uczniów w przypadkach określonych w statucie.Skreślenie następuje na
podstawie uchwały rady pedagogicznejipo zasięgnięciu opiniisamorządu
uczniowskiego.

3.Dyrektorjestkierownikiem zakładupracydlazatrudnionychwszkolenauczycielii 
pracownikówniebędącychnauczycielami.Dyrektorwszczególnościdecydujew 
sprawach:
1)zatrudnianiaizwalnianianauczycieliorazinnychpracownikówszkoły;
2)przyznawanianagród orazwymierzaniakarporządkowych nauczycielom i

innym pracownikom szkoły;
3)występowania zwnioskami,po zasięgnięciu opiniiradypedagogicznej,w

sprawach odznaczeń,nagród iinnych wyróżnień dla nauczycielioraz
pozostałychpracownikówszkoły;

4)odpowiadazaprzeprowadzenieproceduryawansuzawodowegonauczycieli
zgodniez obowiązującymiprzepisamiorazdokonujeocenypracynauczycieli;

5)dba o doskonalenie ipodnoszenie kwalifikacjinauczycielioraz innych
pracownikówszkoły.

4.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem
prowadzącym,radąpedagogiczną,rodzicamiisamorządem uczniowskim.

§20
1.Dyrektor szkoły ponosiodpowiedzialność za realizację w szkole procesu

wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką –
określonychwstatuciei przyjętejkoncepcjiczłowiekajakoosoby.

2.Odpowiedzialnośćwtym zakresiedotyczywszczególności:
1)dopuszczaniawszkoleprogramównauczania;
2)wyborupodręczników;
3)ustalaniaprogramuwychowawczo-profilaktycznego.

3.Programywymienionewust.2pkt.1i3musząuwzględniaćkoncepcjęczłowieka
jakoosoby,respektowaćzasadywiaryimoralnościkatolickiejorazposzanowanie
dlawartościkultury,tradycjiiOjczyzny.

4.Jeżeliprogramynauczaniawymienionychw ust.3wartościniezawierają,mają
byćuzupełnionestaraniem szkoływ trybieart.22aust.4ustawyosystemie
oświatyprzezdopisaniewprogramieniezbędnychtreściwceluichnauczania.

5.Odpowiedzialnośćzapisanaw ust.1zakładaprawoiobowiązekwłaściwego
planowania i realizowania procesu zatrudniania idoskonalenia nauczycieli,
zarównow zakresiedoktrynalnym jakrównieżw zakresiedoboruform imetod
wychowaniainauczania.

6.Szczególnym obowiązkiem dyrektorajestodpowiedzialneprowadzenienadzoru
pedagogicznego,abyszkołazapewniała:
1)wysokipoziom wychowania,nauczaniaiopieki;
2)właściwypoziom relacjiosób,wspierającynauczycieliibudującywspólnotę
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oddanąmisjiszkoły.

§21
1.Radapedagogicznajestkolegialnym organem szkoływ zakresierealizacjijej

zadaństatutowychdotyczącychkształcenia,wychowaniaiopieki.
2.W składradypedagogicznejwchodzą:dyrektoriwszyscynauczycielezatrudnieni

w szkole.
3.Radziepedagogicznejprzewodniczyijejpracamikierujedyrektorszkoły.
4.Zebrania rady pedagogicznejsą organizowane przed rozpoczęciem roku

szkolnego,w każdym okresiew związkuzklasyfikowaniem ipromowaniem
uczniów,pozakończeniurocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczychorazw
miarębieżącychpotrzeb.

5.Zebrania rady pedagogicznejmogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny,z inicjatywy dyrektora szkoły,organu
prowadzącegoszkołęalboconajmniej1/3członkówradypedagogicznej.

6.Przewodniczącyprzygotowujeiprowadzizebraniaradypedagogicznejorazjest
odpowiedzialnyzazawiadomieniewszystkichjejczłonkówoterminieiporządku
zebraniazgodniezregulaminem rady.

7.Dyrektorszkołyprzedstawiaradziepedagogicznej,nierzadziejniżdwarazyw
roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznegoorazinformacjeodziałalnościszkoły.

§22
1.Dokompetencjistanowiącychradypedagogicznejnależy:

1)zatwierdzanieplanówpracyszkoły;
2)podejmowanieuchwałwsprawiewynikówklasyfikacjiipromocjiuczniów;
3)podejmowanieuchwałw sprawieeksperymentupedagogicznegow szkole–

zgodniez przepisamiustawy–Prawooświatowe;
4)ustalanieorganizacjidoskonaleniazawodowegonauczycieliszkoły;
5)podejmowanieuchwałwsprawachskreśleniazlistyuczniów;
6)ustalaniesposobówwykorzystaniawynikównadzorupedagogicznego,wtym

sprawowanegonadszkołąprzezorgansprawującynadzórpedagogiczny,w
celudoskonaleniapracyszkoły;

7)ustalanieszczegółowychwarunkówisposobuoceniania.
2.Radapedagogicznaopiniujewszczególności:

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

2)wnioskidyrektorao przyznanienauczycielom odznaczeń,nagród iinnych
wyróżnień;

3)propozycjedyrektoraszkoływsprawachprzydziałunauczycielom stałychprac
i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych;

4)decyzjęoprzeniesieniuuczniadorównoległejklasy.
3.Dyrektorszkoły wstrzymuje wykonanie uchwał,o których mowa w ust.1,

niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały
niezwłoczniezawiadamiaorganprowadzącyszkołęorazorgansprawującynadzór
pedagogiczny.

§23
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1.Radapedagogicznaopiniujezmianywstatucieszkoły.
2.Radapedagogicznauchwalaprogram wychowawczo-profilaktycznyszkołyijego

zmiany.

§24
1.Uchwałyradypedagogicznejsąpodejmowanezwykłąwiększościągłosów w

obecnościconajmniejpołowyjejczłonków.
2.Radapedagogicznaustalaregulaminswojejdziałalnościzgodnyzestatutem

szkoły.
3.Zebraniaradypedagogicznejsąprotokołowane.
4.Osoby biorące udziałw zebraniu rady pedagogicznejsą obowiązane do

nieujawnianiaspraw poruszanychnazebraniuradypedagogicznej,któremogą
naruszaćdobraosobisteuczniów lubichrodziców,atakżenauczycieliiinnych
pracownikówszkoły.

§25
1.W szkoledziałaradarodziców,którareprezentujeogółrodziców uczniów.Rada

rodzicówposiadacharakteropiniodawczyiwspierający.
2.Sposób reprezentacjirodziców w radzierodziców orazichwyłanianiaustala

dyrektor.
3.Doradyrodzicówszkołyniemajązastosowaniaprzepisyart.83i84ust.1-4i6-7

ustawy–Prawooświatowe(zob.art.87).
4.Szczególnym celem radyrodziców jestdziałanienarzeczopiekuńczejfunkcji

szkoły.
Zadaniem radyrodzicówjestwszczególności:
1)pobudzanieiorganizowanieform aktywnościrodzicównarzeczwspomagania

realizacjicelówizadańszkoły;
2)zapewnienierodzicom:

a)znajomościzadańizamierzeńdydaktyczno-wychowawczychwszkoleiw
klasie,możliwościuzyskania w każdym czasie rzetelnejinformacjina
tematswegodzieckaijegopostępówlubtrudności,

b)znajomościstatutuszkoły,regulaminów szkolnych,„Wewnątrzszkolnych
zasadoceniania”,

c)uzyskiwaniaporadw sprawiewychowaniaidalszegokształceniaswych
dzieci.

5.Radarodziców możegromadzićfunduszezdobrowolnychskładekrodziców.
Zasadygromadzeniaiwydatkowaniafunduszyradyrodzicówokreślaregulamin.

§26
1.W szkoledziałasamorząduczniowski.
2.Samorząduczniowskitworząwszyscyuczniowieszkoły.
3.Zasady wybierania idziałania samorządu uczniowskiego określa regulamin

uchwalanyprzezogółuczniówwgłosowaniurównym,tajnym ipowszechnym.
4.Organysamorządusąjedynymireprezentantamiogółuuczniów.
5.Regulaminsamorząduniemożebyćsprzecznyzestatutem szkoły.
6.Samorządmożeprzedstawiaćradziepedagogicznejorazdyrektorowiwnioskii

opiniewewszystkichsprawachszkoły,w szczególnościdotyczącychrealizacji
podstawowychprawuczniów,takichjak:
1)prawodozapoznawaniasięzprogramem nauczania,zjegotreścią,celem i 
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stawianymiwymaganiami;
2)prawodojawnejiumotywowanejocenypostępówwnauceizachowaniu;
3)prawodoorganizacjiżyciaszkolnego,umożliwiającezachowaniewłaściwych

proporcjimiędzywysiłkiem szkolnym amożliwościąrozwijaniaizaspokajania
zainteresowańuczniów;

4)praworedagowaniaiwydawaniagazetkiszkolnej;
5)prawo organizowania działalnościkulturalnej,oświatowej,sportowejoraz

rozrywkowejwporozumieniuzdyrektorem;
6)prawowyborunauczycielapełniącegorolęopiekunasamorządu.

§27
1.Organyszkołyściślezesobąwspółpracują,ustalającszczegółoweregulaminy

swojejdziałalności.
2.Wszelkainnadziałalnośćnaterenieszkoły,któraniewynikazestatutuszkoły,

wymagazgodydyrektoraszkołynajejprowadzenie.

§28
1.Sprawyspornedotycząceorganów szkołyrozstrzygasięw trakcierozmowy

zainteresowanejstronyzdyrektorem szkoły.
2.Rozstrzyganiekonfliktówisporówwszkoleodbywasięnastępująco:

1)sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli,
rodziców i  uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły; stronom przysługuje
możliwośćodwołaniasiędoorganuprowadzącegoszkołę;

2)sytuacjekonfliktowepomiędzyuczniamiwklasie,uczniamiróżnychklasoraz
między uczniem inauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według
proceduryzapisanejw§29.Stronom przysługujemożliwośćodwołaniasiędo
dyrektoraszkoły;

3)sytuacjekonfliktowepomiędzynauczycielamiiinnymipracownikamiszkoły,a
takżepomiędzynauczycielem (wychowawcą),arodzicamiuczniówrozstrzyga
dyrektorszkoły;stronom przysługujemożliwośćodwołaniasiędo organu
prowadzącegoszkołę;

4)sytuacjekonfliktowepomiędzyuczniamilub ich rodzicamia szkołą oraz
konfliktypomiędzynauczycielamiiinnymipracownikamiszkołyadyrektorem
rozwiązujeorganprowadzącyszkołę;

5)sprawy,którychzałatwieniewymagawspółdziałaniadyrektoraszkoły,rady
pedagogicznej,samorządu uczniowskiego,rady rodziców,powinny być
rozpatrywaneprzyudzialewszystkichzainteresowanychstron.

§29
1.W sytuacjachkryzysowych,nauczycieleirodzicemająobowiązekpostępowania

zgodniezproceduramiobowiązującymiwszkole.
2.Nauczyciel:

1)rozpoznajeproblem wrozmowiezosobamizainteresowanymi:uczniem i/lub
rodzicami;

2)wsytuacjitegowymagającejprzekazujeproblem wychowawcy;
3)wraziepotrzeby;wychowawcainformujeoproblemierodziców,
4)gdywagaproblemulubprzepisyszczegółowetegowymagają,przekazywany

jestondyrektorowiszkoły.
3.Rodzicerozpoznająproblem znauczycielem lub/iwychowawcą,którzyprowadzą
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rozwiązanieproblemuzgodniezdalsząprocedurą.
4.W przypadkusytuacjikonfliktowej,stronom przysługujeprawoodwołaniasiędo

dyrektoraszkoły,anastępniedoorganuprowadzącego.
5.Dyrektorszkołyprzyjmujeskargiprzekazanenapiśmie,drogąelektronicznąlub

złożone ustnie do protokołu.Skargianonimowe po dokonaniu rejestracji
pozostająbezrozpoznania.

6.Dyrektorszkołyprowadzirejestrskargiwniosków.

§30
1.W szkolemogądziałaćstowarzyszeniaiorganizacjemłodzieżowe,którychcelem

statutowym jestdziałalnośćwychowawczaalborozszerzanieiwzbogacanieform
działalnościdydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczej.

2.Zgodęnapodjęciedziałalnościstowarzyszenialuborganizacjinaterenieszkoły
wyrażadyrektorokreślającjednocześniewarunkitejdziałalności.

Rozdział5
Organizacjapracyszkoły

§31
1.Podstawowąjednostkąorganizacyjnąszkołyjestoddziałklasowy.

2.Podstawowymiformamidziałalnościdydaktyczno-wychowawczejszkołysą:
1)obowiązkowezajęciaedukacyjne,doktórychzaliczasięzajęciaedukacyjnez

zakresukształceniaogólnego;
2)dodatkowezajęciaedukacyjne,doktórychzaliczasię:

a)zajęciazjęzykaobcegonowożytnegoinnegoniżjęzykobcynowożytny
nauczanywramachobowiązkowychzajęćedukacyjnych,

b)zajęcia,dla których nie została ustalona podstawa programowa,lecz
program nauczaniatych zajęćzostałwłączonydo szkolnego zestawu
programównauczania;

3)zajęciarewalidacyjnedlauczniówniepełnosprawnych;
4)zajęciaprowadzonewramachpomocypsychologiczno-pedagogicznej;
5)zajęciarozwijającezainteresowaniaiuzdolnieniauczniów,wszczególnościw

celukształtowaniaichaktywnościikreatywności;
6)zajęciazzakresudoradztwazawodowego.

3.Naukareligiikatolickiej–katecheza,realizowanaw formiezajęćdydaktyczno-
wychowawczych,należydopodstawowejdziałalnościszkołyzewzględunajej
tożsamość.

4.Zajęciaedukacyjne,októrychmowawust.2pkt2,organizujedyrektorszkoły,za
zgodąorganuprowadzącegoszkołęipozasięgnięciuopiniiradypedagogicznej
orazradyrodziców.

5.Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust.2 i3 zajęcia
edukacyjne.

6.Zajęcia,októrychmowawust.2pkt6,sąrealizowaneniezależnieodpomocyw
wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach
zajęćpomocypsychologiczno-pedagogicznej.

7.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-
lekcyjnym.

8.W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą byćprowadzone w
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grupachorazzespołachmiędzyoddziałowych.
9.Jednostkadydaktycznatrwa40-45minut.
10.Zajęciaedukacyjnemogąbyćorganizowanewedługinnychniżwymienionewust.

7 zasad,w szczególnościmogą odbywać się poza szkołą.Zasadywyjść i
wycieczekokreślająregulaminy.

§32
1.Szczegółową organizację nauczania,wychowania iopiekiw każdym roku

szkolnym określa arkusz organizacjiszkoły opracowany przez dyrektora i
zatwierdzanyprzezorganprowadzącyszkołę-pozasięgnięciuopiniiKuratora
Oświaty.

2.Zakresdanych,którezawieraarkuszorganizacji,określarozporządzenieMinistra
EdukacjiNarodowejwydanenapodstawieart.111ustawy-Prawooświatowe.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacjiszkoły dyrektor ustala
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych,
uwzględniajączasadyochronyzdrowiaihigienypracy.

§33
1.W celuudzielaniauczniom iichrodzicom poradnictwazawodowegow szkole

zatrudniasięszkolnegodoradcęzawodowego.
2.Szkolnydoradcazawodowywzakresieswychobowiązkówpodlegabezpośrednio

Dyrektorowi.
3.Dozadańszkolnegodoradcyzawodowegonależy:

1)diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe,

2)prowadzenieporadnictwazawodowego–indywidualnegoigrupowego,
3)współpracazgronem pedagogicznym,wychowawcamiirodzicami,
4)współpracazporadniąpsychologiczno-pedagogiczną,powiatowym urzędem

pracy,
5)współpracazewszystkimiszkołaminatereniegminy,
6)śledzenielosówabsolwentówszkoły,
7)gromadzenieiudostępnianieinformacjidotyczącychpracyzawodowej,rynku

pracy,zawodów.

§34

1.W szkolemogąistniećklasyznauczaniem językakaszubskiegoorazwłasnej
historiiikultury organizowane nażyczenie rodzica w formie zgodniejz
odpowiednimiprzepisami.

2.Nauczanieorganizowanejestnapodstawieart.13ustawyzdn.17.09.1991r.o
systemieoświaty.Podstawowym aktem wykonawczym dotyczącym tegozapisu
jest§4pkt2rozporządzeniaMEN zdnia14.11.2007r.w sprawiewarunków i
sposobu wykonywania przezprzedszkola,szkołyiplacówkipublicznezadań
umożliwiającychpodtrzymaniepoczuciatożsamościnarodowej,etnicznejijęzyka
uczniów należącychdomniejszościnarodowychietnicznychorazspołeczności
posługującejsięjęzykiem regionalnym.

3.Nauczanieodbywasięnapodstawiepisemnegownioskurodziców (opiekunów)
składanegododyrektoraszkoły.

4.Dlauczniów,którychrodzicezłożyliwniosek,o którym mowaw pkt.3,język
kaszubskijestprzedmiotem obowiązkowym.
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5.Wniosekjestobowiązującym dokumentem nacałypobytuczniawdanejszkole.
W szczególnychprzypadkachrodzicmaprawo zrezygnowaćznauczaniana
podstawiewoliwyrażonejnapiśmieizłożonejdyrektorowiszkoły.

6.Nauczaniejęzykakaszubskiegojestprowadzonew formieodrębnychzajęćw
wymiarze trzech godzin tygodniowo dla każdego zorganizowanego oddziału.
Dopuszcza się możliwość realizacjiczęścizajęć w formie warsztatowo-
wycieczkowejwterenie.Takzrealizowanamożebyćjednagodzinatygodniowo.

§35

1.W ciągurokuszkolnegow szkoleorganizowanesąróżneformywychowaniai
formacji,wtym rekolekcjeidniskupienia.
2.W uroczystościiświętakościelne,wpierwszepiątkimiesiącaorazwinneustalone
dni–dlauczniówinauczycieliszkołaorganizujewspólnąMszęśw.

§36

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych,przerw świątecznych oraz feriizimowych iletnich określone
przepisamiw sprawie organizacjiroku szkolnego obowiązującymiw szkołach
publicznych.
2.W szczególnieuzasadnionychprzypadkachDyrektor,pouzgodnieniuzosobą
prowadzącą,możeustalićinnedniwolneodzajęćdydaktyczno-wychowawczychz
tym,żezajęciadydaktyczno-wychowawczepowinnytrwaćconajmniej175dni(35
tygodni).
3.W dniach,októrychmowawust.4,szkołaorganizujezajęciaopiekuńcze.
4.Szkołaprowadzidokumentacjęzajęćedukacyjnych.

§37
1.Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość

korzystaniaz:
1)pomieszczeńdonaukizniezbędnym wyposażeniem;
2)biblioteki;
3)gabinetuprofilaktykizdrowotnejipomocyprzedlekarskiej;
4)zespołuurządzeńsportowychirekreacyjnych;
5)pomieszczeńadministracyjno-gospodarczych.

§38
1.Bibliotekaszkolnasłużywypełnianiuzadańedukacyjnychszkołyzeszczególnym

uwzględnieniem:
1)realizacjipotrzebczytelniczychirozwijaniuzainteresowańuczniów;
2)doskonaleniawarsztatupracynauczycieli;
3)udostępnianiuksiążekiinnychźródełinformacji;
4)tworzenia warunków do poszukiwania,porządkowania iwykorzystywania

informacjizróżnychźródełorazefektywnegoposługiwaniasiętechnologią
informacyjną;

5)rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianiai pogłębianiauuczniównawykuczytaniaiuczeniasię;

6)organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwośćkulturową i
społeczną.

2.Szczegółowąorganizacjępracybibliotekiszkolnejokreślaregulaminbiblioteki.
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3.Bibliotekęszkolnąprowadzinauczyciel-bibliotekarz.
Nauczyciel-bibliotekarzwszczególności:
1)gromadziiopracowujezbiory;
2)udostępniazbioryuczniom inauczycielom;
3)prowadzizajęciadydaktyczno-wychowawczezzakresuedukacjiczytelniczej;
4)organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji

czytelnictwawśróduczniów;
5)tworzy iupowszechnia wśród uczniów,rodziców inauczycielimateriały

informacyjnepromująceczytelnictwoikulturę;
6)współpracujezbibliotekamipublicznymiipedagogicznymi.

Rozdział6
Nauczycieleorazinnipracownicyszkoły

§39
1.W szkolezatrudniasięnauczycieliorazpracownikówadministracjiiobsługi.
2.Zasadyzatrudniania nauczycielioraz innych pracowników określają odrębne

przepisy.

§40
1.W szkolemożebyćtworzonestanowiskowicedyrektora.
2.Wicedyrektorzastępujedyrektorawczasiejegonieobecności.
3.Obowiązkiwicedyrektoraokreślazakresczynnościustalonyprzezdyrektora.

§41
1.Nauczycielszkoływszczególności:

1)realizujepodstawowejejzadania:dydaktyczne,wychowawczeiopiekuńcze,
zgodniezcharakterem szkołyokreślonym wstatucie;

2)wspierakażdegouczniawjegorozwojuorazdążydopełniwłasnegorozwoju.

2.Podstawową zasadą pracynauczyciela jestkierowanie się dobrem uczniów,
troskąoichzdrowie,postawęmoralnąiobywatelską,poszanowaniegodności
uczniaorazdawaniedobregoprzykładużyciawszkoleipozanią.

3.Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczycielponosiw szczególności
odpowiedzialnośćza:
1)prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych istosowanie

właściwychmetodpracy;
2)włączeniesięwprocesedukacyjnyszkołyzgodniezjejcharakterem;
3)jakośćiwynikipracydydaktycznejiwychowawczej;
4)uwzględnianiew procesieedukacyjnym indywidualnychpotrzebimożliwości

uczniów;
5)życie,zdrowieibezpieczeństwo uczniów podczaszajęćprowadzonychw

szkolei pozaniąorazpodczaspełnionychdyżurów;
6)dobrąiżyczliwąwspółpracęzrodzicami;
7)ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów zgodnie z 

WewnątrzszkolnymiZasadamiOceniania;
8)powierzonejegoopiecemienieszkoły;
9)doskonaleniezawodoweiformacjęreligijną;
10)właściwywybórirealizacjęprogramunauczania.
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§42
1.Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe,

przedmiotowei inne.Pracązespołu kierujeprzewodniczącypowołanyprzez
dyrektoranawniosekzespołu.

2.Organizacjęiformydziałania zespołów określaregulaminzatwierdzonyprzez
radępedagogiczną.

§43
1.Dyrektorszkołypowierzaopiekęnaduczniamiw poszczególnychoddziałach

wychowawcom klas.
2.Dla zapewnienia ciągłościiskutecznościpracy wychowawczejnauczyciel

wychowawcaopiekujesiędanym oddziałem wciągucałegoetapuedukacyjnego.
3.Zadaniem wychowawcyklasyjest:

1)tworzenieatmosferywychowawczegozaufaniawśródwychowanków;
2)otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego

wychowanka;
3)ukazywanie odpowiedzialnejpostawy życiowej,wynikające z faktu bycia

członkiem wspólnotyszkolnej,rodziny,narodu,Kościoła;
4)organizowanieżyciawspólnotowegopowierzonegooddziału;
5)współdziałanieznauczycielamiuczącymiw oddziale,uzgadnianieznimii 

koordynowaniedziałańdydaktyczno-wychowawczych;
6)utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne

informowanie ich o postępach uczniów,włączanie ich w życie szkoły i
realizacjęprogramuwychowawczo-profilaktycznego.

4.Wychowawcaustalaspójnezprogramem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
treścii formyzajęćtematycznychnagodzinachprzeznaczonychdodyspozycji
wychowawcy.

5.W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może
korzystaćz pomocyspecjalistów,zachowującodrębneprzepisyprawaistatutu
szkoły.

§44
1.Praca nauczyciela podlega ocenie,zgodnie zodrębnymiprzepisamiprawa i

statutu.
2.Dyrektorjestzobowiązanydozapoznaniazkryteriamiocenianiapracywszystkich

nauczycielizatrudnionychwszkole.

§45
1.Szkołazatrudniapedagoga,któregozadaniem jestwszczególności:

1)wspieranie wychowania w rodzinie iszkole w duchu ewangelicznych i 
chrześcijańskichwartości;

2)rozpoznawanieindywidualnychpotrzebuczniów orazanalizowanieprzyczyn
niepowodzeńszkolnych;

3)określenieform isposobówudzielaniauczniom,wtym uczniom zwybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanychpotrzeb;

4)organizowanie iprowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznejdlauczniów,rodzicówinauczycieli;

5)podejmowaniewśród uczniów,zudziałem rodziców inauczycieli,działań
wychowawczo-profilaktycznychwynikającychzprogramuobowiązującegow
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szkole;
6)wspieraniedziałańopiekuńczo-wychowawczychnauczycieli,wynikającychz 

programuwychowawczo-profilaktycznego;
7)działanie na rzecz zorganizowania opiekiipomocy materialnejuczniom

znajdującym sięwtrudnejsytuacjiżyciowej.

§46
1.Pracownicy administracyjniipracownicy obsługirazem z nauczycielamii

uczniamitworząwspólnotęszkolną.
2.Wszyscypracownicy,wszczególnościnauczyciele,przykładem życiaipracąmają

obowiązek ukazywać uczniom wartości,które są podstawą działania szkoły
katolickiej.

§47
1.Nauczyciele iwychowawcy oraz innipracownicy szkoły powinnidążyć do

utożsamianiasięzmisjąszkołyprzezswojąpracęiprzykładżyciaw szkolei
pozaniąorazrealizowaćzadaniaedukacyjnezgodniezetosem szkołykatolickiej.

2.Kryterium zapisanew ust.1obowiązujew szkoletakżeprzyocenianiupracy
nauczyciela.

3.Dopracowników pedagogicznychzatrudnionychw szkolemajązastosowanie
przepisyustawyKartaNauczycielawzakresieustalonym tąustawą.

Rozdział7
Prawaiobowiązkiuczniów

§48
Uczniowiemająprawodo:

1)dobrzezorganizowanegoprocesunauczania,wychowaniaiopieki;
2)życzliwegoipodmiotowegoichtraktowania;
3)znajomościprogramuedukacyjnego,wychowawczo-profilaktycznegoszkoły;
4)sprawiedliwejijawnejocenyichpracy,osiągnięćedukacyjnychizachowania;
5)zrzeszaniasięworganizacjachdziałającychwszkole;
6)rozwijaniazainteresowań,zdolnościitalentów;
7)otrzymaniapomocywprzypadkutrudności;
8)wpływanianażycieszkołyprzezdziałalnośćwsamorządzieuczniowskim;
9)wyrażaniaswoichmyśliipoglądówwsposóbkulturalnyizszacunkiem wobec

innych;
10)korzystania z innych praw,w szczególnościzapisanych w Konstytucji

RzeczpospolitejPolskiej,PowszechnejDeklaracjąPrawCzłowieka,Konwencji
PrawDziecka,z uwzględnieniem przepisówprawapolskiego.

§49
Uczniowiemająobowiązek:

1)przestrzeganiastatutuszkoły;
2)włączaniasięwżycieszkoły,wtym wjejżyciereligijne;
3)właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;systematycznego i

aktywnego udziału w procesie edukacyjnym,uczestniczenia w lekcjach i
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innychzajęciachszkolnych;
4)kulturalnie iz szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieliiinnych

pracownikówszkoły;
5)godnegoreprezentowaniaszkoły;
6)dbałościowspólnedobro,ładiporządekwszkole;
7)noszenianaterenieszkołystrojuokreślonegoprzezszkołę;
8)mają obowiązek usprawiedliwienia w terminie do 7 dninieobecnościna

zajęciachedukacyjnych;
9)usprawiedliwianianieobecnościwszkolezgodnieznastępującymizasadami:

a) usprawiedliwianienieobecnościucznianiepełnoletniegojestobowiązkiem
jego rodziców,którywinniwypełnićw ciągu 7 dnipo ostatnim dniu
nieobecnościw szkolewformieuzgodnionejzwychowawcąklasy,termin
tenulegaskróceniuw okresachpoprzedzającychzakończeniesemestru
lubrokuszkolnego;nieobecnościmusząbyćusprawiedliwionenajpóźniej
nadzieńprzedkonferencjąklasyfikacyjną,

b) wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności -
zwłaszcza na pojedynczych godzinach – bez podania powodu
nieobecności,

c) uczniowiepełnoletnimogąusprawiedliwiaćsię sami,podającprzyczynę
nieobecności,leczw przypadkuusprawiedliwieńbudzącychwątpliwości
wychowawcamaprawoporozumiećsięzrodzicamiucznia,

d) w przypadku przewidywanejdłuższejnieobecnościucznia w szkole
rodzicepowinnipoinformowaćotym wychowawcęklasy,

e) nieusprawiedliwione nieobecnościmają wpływ na obniżenie oceny z
zachowania.

§50
Ustalonywszkolestrój,codziennyorazgalowy,mawymiarwychowawczy.
W szczególności:

1)pomagawzachowaniudyscypliny,porządkuiskromności;
2)jednoczywspólnotęuczniów;
3)uczysolidarności,niezależnieodwarunkówmaterialnych;
4)strójgalowypomagawokazywaniuszacunkuikulturywobecosób,wspólnot,

tradycji.

§51
1stUczniaobowiązujeabsolutnyzakaz:

1)picia alkoholu,palenia papierosów izażywania środków odurzających w
szkoleinazajęciachpozalekcyjnych;

2)przynoszeniadoszkołyprzedmiotów;materiałów isubstancji;któreniesą
związane z procesem nauczania iwychowania,iktóre mogą stanowić
zagrożeniedlazdrowia,życialubobyczajności;

3)noszeniasymboliigłoszeniahaseł,przynależnościlubidentyfikowaniasię
pozaszkołązgrupami,którychideologiajestsprzecznaznaukąKościoła
katolickiego;

4)stosowaniajakiejkolwiekformyprzemocy;
5)przynoszeniadoszkołygieriurządzeńelektronicznych;
6)nagrywaniagłosuiobrazuosóbtrzecich;
7)opuszczaniabudynkuszkolnegowczasiezajęćbezzgodynauczyciela;
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8)naruszaniadobrawspólnegoigodnościludzkiej;

9)naruszanianietykalnościcielesnej;

10)stosowaniabrutalności,wulgarności,chuligaństwawstosunkudonauczycieli,
kolegów,innychpracownikóworazosóbpozaszkołą;

11)rozpowszechnianiapatologiispołecznej(pornografia,wagary);

12)kradzieży.

2.Uczeńmożeskorzystaćztelefonukomórkowegojedyniezazgodąiwobecności
nauczycielaprowadzącegozajęcia.

§52
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą,
uzależnieniamii demoralizacjąorazinnymiprzejawamipatologiispołecznejpodczas
pobytuucznianaterenieszkoływtrakciezajęćlekcyjnych,przerwmiędzylekcyjnych,
zajęć/uroczystościpozalekcyjnychipozaszkolnychorganizowanychprzezszkołę.
Polegająonena:

1)zapewnieniuuczniom warunkówdonaukizgodniezprzepisamiBHP;
2)zapewnieniuuczniom opiekinauczycielipodczascałegopobytuwszkole;
3)zapewnieniuuczniom opiekipodczastrwaniaimprezszkolnychiwycieczek;
4)udzielaniuuczniom w raziepotrzebypomocymedycznej,zzastrzeżeniem

odrębnychprzepisów;
5)uświadamianiauczniom zagrożeńipodawaniusposobówprzeciwdziałaniaim;
6)realizowaniu,zgodniezprzyjętymiw planiewychowawczym szkoły,zajęć

przeciwdziałającychprzemocyfizycznejipsychicznej:
a)propagowaniutakichpostaw izachowań,w którychniemamiejscadla

przemocy,brutalnościiagresji,równieżsłownej,
b)promowaniuzdrowegostylużyciabezpapierosów,alkoholu,narkotyków,
c)uczeniuselektywnegoirefleksyjnegooglądaniatelewizjiikorzystaniaz 

Internetu,
d)uczeniukonstruktywnegoprowadzeniarozmów;

7)ograniczeniuwstępunaterenbudynkuszkołyosobom postronnym;
8)wyznaczeniuioznakowaniuwbudynkuszkolnym drógewakuacyjnych;
9)zapewnieniuuczniom opiekipielęgniarkiszkolnej;

10)bieżącejanalizieprzyczynwypadkówuczniowskichipodejmowaniudziałań
profilaktycznych.

§53
1.System nagródikarstosowanychwszkolezawszemaznaczeniewychowawcze

i wspierającerozwójosoby;takżemawymiarwspierającyinnychuczniów.

2.Uczeńmożebyćnagrodzonyza:
1)wybitneosiągnięciawnaucelubsporcie;
2)wyróżniającąpostawęmoralnąispołecznąbędącymiwzorem dlainnych;
3)rzetelnąnaukęipracęspołeczną;
4)dzielnośćiodwagę;
5)100%frekwencję.

3.Rodzajenagród:
1)pochwaławychowawcywobecklasy;
2)pochwaładyrektorawobecszkoły;
3)listpochwalnydyrektoraszkołydorodziców;
4)nagrodyksiążkowezokazjizakończeniapracywsamorządzieuczniowskim i 
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zakończeniarokuszkolnego;
5)nagrodyrzeczowe.

4.Nagrodę,o którejmowaw ust.2 pkt1 przyznajewychowawcaklasowy;w
przypadkupozostałych–dyrektorwporozumieniuzradąpedagogiczną.

5.Szczególniewyróżniającysięuczniowiemogąotrzymaćnagrodydyrektoraszkoły
zaosiągnięciawnaucemającecharaktersamodzielnejpracywykraczającejpoza
obowiązującyprogram nauczania.

6.Karzepodleganagannepostępowanieuczniawszkoleorazpozaniąwprzypadku,
gdyszkołazostałapoinformowanaoniewłaściwym zachowaniuucznia.

7.Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałejsytuacji,
ustaleniem winnych iposzkodowanych orazkażdorazowo przeprowadzeniem
rozmowypouczająco-dyscyplinującej.

8.Niemogą byćstosowanekarynaruszającenietykalnośćigodnośćosobistą
uczniów.

9.System karobejmuje:
1)upomnieniewychowawcylubnauczyciela;
2)upomnieniedyrektoraszkoływobecnościrodziców;
3)obniżenieocenyzzachowania;
4)naganadyrektora;
5)skreślenie ucznia zlistyuczniów w drodze decyzjiadministracyjnej– w

szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki
wychowawczenieodnosiłypozytywnychrezultatów.

6)doszkolnegosystemukarprzynależyzadośćuczynienie,którew dowolnej
formiemożenałożyćuczniowidyrektorszkoły.

10.O wszystkichrodzajachwymierzonychkarwymierzającyjezobowiązanyjest
poinformowaćrodzicówucznia.

11.Szczególneprzypadki,októrychmowawust.10pkt5,obejmują:

1)świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm,
alkoholizm,narkomania);

2)notorycznestosowanieprzemocyfizycznejipsychicznejwobeckolegów i
dorosłych;

3)niszczeniemienia,kradzieże,popełnianieczynówprzestępczych;
4)ciągłewagarowanieiniewypełnianieobowiązkówszkolnych.

12.Rodziceucznialubuczeńpełnoletnimająprawoodwołaćsięodkarywymierzonej
przeznauczyciela-w ciągu7dnidodyrektora,którypozbadaniuzasadności
odwołania,w porozumieniuzradąpedagogicznąorazpedagogiem,możeuchylić
wymierzonąkarę.

13.Rodziceucznialubuczeńpełnoletnimająprawodowniesieniaodwołaniaodkary
wymierzonejprzezdyrektoradoorganuprowadzącegowterminie7dni.

14.Wykonaniekary,zawyjątkiem karywymienionejw ust.10 pkt4,możebyć
zawieszone na okres jednego miesiąca,jeżeliuczeń uzyska poręczenie co
najmniejdwóchzniżejwymienionychorganówszkoły:
1)wychowawcyoddziału;
2)pedagoga;
3)samorząduuczniowskiego.

15.Uczniowie szkołysą zobowiązanido poszanowania majątku szkolnego oraz
majątkuosobistegoinnychuczniówipracownikówszkoły.Zaszkodycelowelub
wynikającez nieprzestrzeganiaprawaszkolnegoodpowiedzialnośćfinansową
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ponosząrodziceuczniów.

Rozdział8
WewnątrzszkolneZasadyOceniania

§54
Ocenianiupodlegają:

1)osiągnięciaedukacyjneucznia;
2)zachowanieucznia.

§55
1.Ocenianieosiągnięćedukacyjnychizachowaniauczniaodbywasięw ramach

ocenianiawewnątrzszkolnego,któremanacelu:
1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ijego

zachowaniuorazopostępachwtym zakresie;
2)udzielaniepomocywnaucepoprzezprzekazanieuczniowiinformacjiotym,co

zrobiłdobrzeijakpowiniensiędalejuczyć;
3)udzielaniewskazówekdosamodzielnegoplanowaniawłasnegorozwoju;
4)motywowanieuczniadodalszychpostępówwnauceizachowaniu;
5)dostarczanierodzicom inauczycielom informacjiopostępach,trudnościachw

nauce,zachowaniuorazszczególnychuzdolnieniachucznia;
6)umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

2.Ocenianiewewnątrzszkolneobejmuje:
1)formułowanie przez nauczycieliwymagań edukacyjnych niezbędnych do

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych irocznych ocen
klasyfikacyjnychz obowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych;

2)ustalaniekryteriówocenianiazachowania;
3)ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z

obowiązkowychi dodatkowychzajęćedukacyjnych,atakżeśródrocznejoceny
klasyfikacyjnejzachowania;

4)przeprowadzanieegzaminów klasyfikacyjnych,októrychmowaw odrębnych
przepisach;

5)ustalanierocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowych
zajęćedukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

6)ustalaniewarunków itrybuotrzymaniawyższychniżprzewidywanerocznych
ocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnej
zachowania;

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o
postępachi trudnościachw nauceizachowaniuuczniaorazoszczególnych
uzdolnieniachucznia.

3.Nauczyciele,niepóźniejniżdo30wrześniakażdegorokuszkolnego,informują
ucznióworazichrodzicówo:
1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia

poszczególnych śródrocznych irocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu
nauczania;

2)sposobachsprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczniów;
3)warunkach itrybie otrzymania wyższejniż przewidywana rocznejoceny

klasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych.
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4.Wymaganiaedukacyjne,októrychmowawust.2pkt1iust.3pkt1,nauczyciele
opracowująpisemnieiprzechowująw swojejdokumentacji.Kopięwymagań
edukacyjnychnauczycieleprzekazujądyrektorowi.

5.Wychowawcaoddziału,niepóźniejniżdo15wrześniakażdegorokuszkolnego,
informujeucznióworazichrodzicówo:
1)warunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowania;
2)warunkach itrybie otrzymania wyższejniż przewidywana rocznejoceny

klasyfikacyjnejzachowania.

6.Informacje,októrychmowawust.3,nauczycieleprzekazująuczniom irodzicom
poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów
przedmiotowych.Faktprzyjęciadowiadomościinformacjiw zeszytachrodzice
potwierdzająpodpisem.

7.Informacje,októrychmowaw ust.5,wychowawcyoddziałów przekazująustnie
uczniom podczaszajęćzwychowawcą,arodzicom -podczaszebrania.

§56
1.Nauczycieljestobowiązanyindywidualizować pracę zuczniem na zajęciach

edukacyjnych,odpowiedniodojegopotrzebrozwojowychiedukacyjnychoraz
możliwościpsychofizycznych.

2.Nauczycieljestobowiązanydostosowaćwymaganiaedukacyjne,októrychmowa
w§54ust.3pkt1,doindywidualnychpotrzebrozwojowychiedukacyjnychoraz
możliwościpsychofizycznychucznia:
1)posiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego-napodstawie

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym;

2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na
podstawietegoorzeczenia;

3)posiadającegoopinięporadnipsychologiczno-pedagogicznej,w tym poradni
specjalistycznej-napodstawietejopinii;

4)nieposiadającegoorzeczenialubopiniiwymienionychw pkt.1-3,któryobjęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz
indywidualnych możliwościpsychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieliispecjalistów,o którym mowawodrębnychprzepisach.

§57
1.Dyrektorzwalnia ucznia z informatykina podstawie opiniio ograniczonych

możliwościachuczestniczeniauczniawtychzajęciach,wydanejprzezlekarza,na
czasokreślonywtejopinii.

2.Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego,na podstawie opiniio ograniczonych możliwościach
uczestniczeniauczniaw tychzajęciach,wydanejprzezlekarza,naczasokreślony
wtejopinii.

3.Jeżeliokreszwolnieniauczniaz:
1)wykonywaniaćwiczeńfizycznychnazajęciachwychowaniafizycznego;
2)informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej, w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnejwpisujesię„zwolniony”albo„zwolniona”.

4.Dyrektor,nawniosekrodzicóworaznapodstawieopiniiporadnipsychologiczno-
pedagogicznej,w tym poradnispecjalistycznej,zwalniadokońcadanegoetapu
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edukacyjnegouczniazwadąsłuchu,zgłębokądysleksjąrozwojową,zafazją,
z niepełnosprawnościamisprzężonymilub z autyzmem,w tym z zespołem
Aspergera,z naukidrugiegojęzykaobcego.

5.W przypadku ucznia,o którym mowa w ust.4,posiadającego orzeczenieo
potrzebiekształceniaspecjalnegoalboindywidualnegonauczania,zwolnieniez
naukidrugiegojęzykaobcegomożenastąpićnapodstawietegoorzeczenia.

6.W przypadkuzwolnieniauczniaznaukidrugiegojęzykaobcegowdokumentacji
przebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię„zwolniony”albo
„zwolniona”.

§58
1.Ocenianiebieżącezzajęćedukacyjnychmanacelumonitorowaniepracyucznia

oraz przekazywanie uczniowiinformacjio jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagającychw uczeniusię,poprzezwskazanie,couczeńrobidobrze,coijak
wymagapoprawyorazjakpowiniendalejsięuczyć.

2.Sprawdzanieosiągnięćedukacyjnychucznia,będącepodstawąustalaniaocen
bieżącychw skali,októrejmowaw §60ust.1,odbywasięw następujących
formach:
1)wypowiedziustneobejmującemateriałnauczaniajednej,dwóchlubtrzech

ostatnichlekcji;
2)wypowiedziustneobejmującemateriałnauczaniajednegolubwięcejdziałów

programowych,zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów
pisemnych;

3)kartkówki-sprawdziany pisemne trwające nie dłużejniż 15 minut i
obejmującemateriałnauczaniazjednej,dwóchlubtrzechostatnichlekcji;

4)pisemnepraceklasowe-sprawdzianypisemne,sprawdzianydiagnostyczne,
sprawdzianypróbneiinne,obejmującemateriałnauczaniajednegolubwięcej
działów programowych,trwające do dwóch godzin lekcyjnych -według
następującychkryteriów(punkty/procenty-ocena):
a)0,00-1,74 niedostateczny

b)1,75-2,74 dopuszczający

c)2,75-3,74 dostateczny

d)3,75-4,74 dobry

e)4,75-5,74 bardzodobry

f)5,75-6,00 celujący

5)dyktanda;
6)ćwiczeniaizadaniapraktyczne;
7)ćwiczeniaizadaniawykonanenalekcji;
8)ćwiczeniaizadaniawykonanewdomu;
9)pracedługoterminoweipraceprojektowe;
10)innesposobyprezentacjiwiadomościiumiejętnościucznia,wynikająceze

specyfikidanychzajęćedukacyjnych.

3.Pisemnąpracęklasową,októrejmowaw ust.2pkt4,nauczycielwpisujedo
dziennikaorazinformujeuczniów ojejzakresie,formieiterminiezconajmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być
poprzedzonaomówieniem jejzakresuikryteriówoceny.

4.Kartkówki,októrychmowawust.2pkt3,niewymagajązapowiadania.
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5.Pisemnepraceklasoweikartkówkimogąmiećformętestu.

6.W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżejdwie pisemne prace
klasoweiniewięcejniżjednawdanym dniu.

7.Zjednejformysprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczeńotrzymujejednąocenę
bieżącą.Ocenianiupodlegająsystematyczniedokonywaneformysprawdzania
wiedzyi umiejętności.

8.Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznegonależywszczególnościbraćpod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikającychzespecyfikitychzajęć,takżesystematycznośćudziałuwzajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego ikultury
fizycznej.

9.W przypadkuzajęćedukacyjnychrealizowanychjedenrazwtygodniu,liczbaocen
bieżącychustalonychkażdemuuczniowiw danym okresiewinnawynosićnie
mniejniżtrzy.

10.W przypadkuzajęćedukacyjnychrealizowanychwięcejniżjedenrazwtygodniu,
liczbaocenbieżącychustalonychkażdemuuczniowiw danym okresiewinna
wynosićniemniejniżcztery.

11.Ocenyzpisemnychform sprawdzaniaosiągnięćnauczycielustala,wpisujedo
dziennikapodajeuczniom dowiadomości:
1)w ciągu 14 dniod daty pisemnejpracy klasowejlub dyktanda albo

przedstawieniadoocenypracydługoterminowejlubprojektowej;
2)wciągu7dnioddatykartkówki.

12.Sprawdzone iocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez
nauczycieladokońcarokuszkolnego.

13.Sprawdzoneiocenionepisemnepraceuczniasąudostępnianeuczniowiijego
rodzicom.
1)wgląddopracmają:

a)uczniowiepodczaslekcji,naprzerwielubpodczaszajęćdodatkowychpo
wcześniejszym uzgodnieniuznauczycielem przedmiotu,

b)rodzice podczas wywiadówek,konsultacjilub w innym ustalonym
wspólnieterminie.

2)nauczycielprzedmiotuprzygotowujepisemneprace,zktórymiuczeń/rodzic
chcąsięzapoznać.

§59
1.Uczeń,któryuzyskałbieżącąocenęniedostateczną,zobowiązanyjestnadrobić

brakii uzupełnićzaległości.
2.Nauczycielmożedodatkowosprawdzićosiągnięciaedukacyjneucznia,októrym

mowaw ust.1,wustalonym przezsiebieterminieiformie.
3.Zasada,o którejmowa w ust.2,stosuje się również do ucznia,który w

wyznaczonym terminieniewykonałlubnieprzedstawiłdoocenypracydomowej
wymaganejprzeznauczyciela.

4.Uczeń,którynie uczestniczyłw określonejformie sprawdzania osiągnięć z
powodu nieusprawiedliwionejnieobecności,może zostać zobowiązany do
zaprezentowaniawiadomościiumiejętnościwterminieiformieustalonychprzez
nauczyciela.

5.Uczeń,którynie uczestniczyłw określonejformie sprawdzania osiągnięć z
powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do
zaprezentowaniawiadomościiumiejętnościwterminieiformieuzgodnionychz
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uczniem.
6.Uczeńmożeubiegaćsięoustaleniedodatkowejocenybieżącejzokreślonego

zakresumateriału,w terminieiformieuzgodnionychznauczycielem.W tym
przypadkudecyzjęcodododatkowegosprawdzeniawiadomościiumiejętności
uczniapodejmujenauczyciel.

7.Uczeńmożezgłosićnieprzygotowaniedozajęć,polegającew szczególnościna
nieprzygotowaniudoodpowiedziustnejlubdokartkówki,atakżebrakuzeszytu
przedmiotowego,ćwiczeń,przyborów,materiałów,strojusportowegoitp.:
1)jedenrazw ciąguokresu-w przypadkuzajęćedukacyjnychrealizowanych

w wymiarze1godzinytygodniowo;
2)dwarazyw ciąguokresu-w przypadkuzajęćedukacyjnychrealizowanych

w wymiarzewiększym niż1godzinatygodniowo.

8.Nieczęściejniżdwarazyw okresieuczeńmożezgłosićnieprzygotowaniedo
zajęć,polegającenabrakuzadaniadomowego.

9.Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z
zapowiedzianychpisemnychpracklasowychidyktand.

§60
1.Uczeńwtrakcienaukiwszkoleotrzymujeoceny:

1)bieżące;
2)klasyfikacyjne:

a)trymestralneiroczne,
b)końcowe.

2.Ocenysąjawnedlauczniaijegorodziców.
3.Nauczycielustnie uzasadnia uczniowilub jego rodzicom ustaloną ocenę.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do
uzasadnieniaustalonejoceny.

4.Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do
rozpoznanegopoziomuipostępów w opanowaniuprzezuczniawiadomościi
umiejętnościorazdowymagańedukacyjnych.

5.Uzasadniając ocenę zachowania nauczycielodwołuje się do rozpoznanego
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego,norm
etycznychiobowiązków określonychw statucieorazdo kryteriów oceniania
zachowania.

§61
1.Oceny bieżące oraz trymestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnychustalasięwstopniachwedługskali:
1)stopieńcelujący–6;
2)stopieńbardzodobry–5;
3)stopieńdobry–4;
4)stopieńdostateczny–3;
5)stopieńdopuszczający–2;
6)stopieńniedostateczny–1.

2.Zapozytywneocenyklasyfikacyjneuznajesięocenywymienionewust.1pkt1–5.

3.Zanegatywnąocenęklasyfikacyjnąuznajesięocenęwymienionąwust.1pkt6.

4.W przypadkuocenbieżącychzzajęćedukacyjnychw dokumentacjiprzebiegu
nauczaniadopuszczasięstosowanieskrótów,odpowiednio:cel,bdb,db,dst,dop
indst.
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§62
1.Trymestralnairocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniauwzględnianastępujące

podstawoweobszary:
1)wywiązywaniesięzobowiązkówucznia;
2)postępowaniezgodnezdobrem społecznościszkolnej;
3)dbałośćohonoritradycjeszkoły;
4)dbałośćopięknomowyojczystej;
5)dbałośćobezpieczeństwoizdrowiewłasneorazinnychosób;
6)godne,kulturalnezachowaniesięwszkoleipozanią;
7)okazywanieszacunkuinnym osobom.

2.Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według
następującejskali:
1)wzorowe;
2)bardzodobre;
3)dobre;
4)poprawne;
5)nieodpowiednie;
6)naganne.

3.Trymestralne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z
uwzględnieniem następującychkryteriów:
1)zachowaniepoprawne:

a)uczeńodróżniadobroodzła-prawidłowooceniazachowaniawłasnei
zachowaniainnychosóbwkategoriachmoralnych,

b)niestwierdzono,bypostępowanieuczniaprzyniosłojakąkolwiekszkodę
jemusamemu,innejosobielubotoczeniu,wszczególnościszkole,

c)wprzypadkupostępowaniagodzącegowdobrowłasne,dobroinnejosoby
lubdobrootoczenia,uczeńżałował,naprawiłlubzrekompensowałszkodęi
zmieniłswojezachowaniezgodniezoczekiwaniamirodzicówinauczycieli;

2)zachowaniedobre:
a)uczeńspełniakryteriaocenypoprawnej,
b)swojąpostawąlubdziałaniem wyróżniłsięlubprzysporzyłdobrawjednym

z obszarów:wobecsiebie,wobecinnejosoby(osób),wobecotoczenia,
szczególnieszkoły;

3)zachowaniebardzodobre:
a)uczeńspełniakryteriaocenypoprawnej,
b)swojąpostawąlubdziałaniem wyróżniłsięlubprzysporzyłdobrawdwóch

obszarachspośródnastępujących:wobecsiebie,wobecinnejosoby(osób),
wobecotoczenia,szczególnieszkoły;

4)zachowaniewzorowe:
a)uczeńspełniakryteriaocenypoprawnej,
b)swoją postawą lub działaniem wyróżniłsię lub przysporzyłdobra we

wszystkichtrzechobszarach:wobecsiebie,wobecinnejosoby(osób),
wobecotoczenia,szczególnieszkoły;

5)zachowanienieodpowiednie:
a)uczeń nie spełniłjednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej,w

szczególnościnaruszyłswoim postępowaniem dobrowłasne,dobroinnej
osobylubdobrootoczenia,

b)nieżałował,nienaprawiłlubniezrekompensowałszkodyalboniezmienił
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swojegozachowania,zgodniezoczekiwaniamirodzicówinauczycieli;
6)zachowanienaganne:

a)uczeńniespełniłkryteriówocenypoprawnej,
b)zostałukaranynaganądyrektora,alekarataniespowodowałaoczekiwanej

zmianyjegozachowania,
c)w sposóbrażącylubuporczywynaruszałswoim postępowaniem dobro

własne,dobroinnejosoby(osób)lubdobrootoczenia,
d)nieżałował,nienaprawiłlubniezrekompensowałszkodyiniezmienił

swojegozachowania,zgodniezoczekiwaniamirodzicówinauczycieli.

4.Przyustalaniuocenyklasyfikacyjnejzachowaniaucznia,uktóregostwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ
stwierdzonychzaburzeńlubinnychdysfunkcjirozwojowychnajegozachowanie
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnegonauczanialubopiniiporadnipsychologiczno-pedagogicznej,w
tym poradnispecjalistycznej.

5.Wychowawcaprowadzirejestruwagispostrzeżeńozachowaniuuczniówdanego
oddziału.

6.Wychowawcainauczycielenabieżącowpisująuwagi,spostrzeżeniadotyczące
wywiązywaniasięuczniazjegoobowiązków,respektowanianorm moralnychi
zasadwspółżyciaspołecznego,atakżeinformacjeozastosowanychśrodkach
wychowawczych,udzielonychnagrodachikarachorazskutkachzastosowanych
wobecuczniaśrodkówwychowawczych.

§63
1.Uczeńpodlegaklasyfikacji:

1)trymestralnejirocznej;
2)końcowej.

2.Klasyfikacja trymestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnychuczniazzajęćedukacyjnychizachowaniauczniaorazustaleniu
trymestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnejzachowania.

3.Klasyfikację trymestralną uczniów przeprowadza się trzyrazyw ciągu roku
szkolnego,w terminieustalonym przezdyrektora.

4.Klasyfikacjarocznapoleganapodsumowaniuosiągnięćedukacyjnychuczniaz
zajęćedukacyjnychizachowaniauczniaw danym rokuszkolnym orazustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć irocznejocenyklasyfikacyjnej
zachowania.

5.Naklasyfikacjękońcowąskładająsię:
1)roczneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych,ustalonewostatniejklasie

liceum,

2)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyłasięwklasachprogramowoniższych,

3)rocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniaustalonawklasieczwartejliceum.

6.Klasyfikacjikońcowejdokonujesięwklasieczwartejliceum.

7.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjnązachowania.

8.Ocenaklasyfikacyjnazachowanianiemawpływuna:
1)ocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych;
2)promocjędoklasyprogramowowyższejlubukończenieszkoły.
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9.Rocznaocenaklasyfikacyjnazdodatkowychzajęćedukacyjnychniemawpływu
napromocjędoklasyprogramowowyższejaninaukończenieszkoły.

10.Jeżeliw wyniku klasyfikacjitrymestralnejstwierdzono,że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwilub utrudnikontynuowanie naukiw klasie
programowo wyższej,szkoła,w miarę możliwości,stwarza uczniowiszansę
uzupełnieniabraków.

§64
1.Trymestralne iroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,a trymestralną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opiniinauczycieli,innych pracowników szkoły,uczniów danego
oddziałuorazocenianegoucznia.

2.Trymestralneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnychitrymestralnąocenę
klasyfikacyjnązachowaniaustalasięwterminieustalonym przezdyrektora.

3.W terminieustalonym przezdyrektoraniepóźniejniżnadwatygodnieprzed
trymestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczycieleprowadzącyposzczególnezajęciaedukacyjneorazwychowawcy,z
zastrzeżeniem ust.9,ustalająi wpisujądodziennikalekcyjnego,wwyodrębnionej
kolumnie, przewidywane trymestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowyidodatkowych zajęć edukacyjnych ireligiioraz przewidywane
trymestralne/roczneocenyklasyfikacyjnezachowania.

4.NauczycieleprowadzącyposzczególnezajęciaedukacyjneiwychowawcyklasI-
IVliceum informująuczniówoprzewidywanychtrymestralnych/rocznychocenach
klasyfikacyjnychustnie,bezzwłoczniepoichwpisaniudodziennikalekcyjnego.

5.Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału
bezzwłoczniesporządzadlakażdegouczniawykazprzewidywanychrocznych
ocenklasyfikacyjnychi przekazujegobezpośredniorodzicom podczaszebrania
albouczniowi-wceluprzedstawieniadowiadomościrodzicom.

6.Niezależnieodformy,októrejmowaw ust.5,w uzasadnionychprzypadkach
informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być
przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, mailowo, osobiście przez
wychowawcęlubprzezinnegonauczycielaalbolistownie.

7.Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnychw formach,októrychmowaw ust.6,nauczycieldokumentuje
adnotacjąwdziennikulekcyjnym.

8.Zaskuteczneprzekazanierodzicom każdegouczniainformacjioprzewidywanych
rocznychocenachklasyfikacyjnych,niepóźniejniżnatydzieńprzedrocznym
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają
nauczycieleprowadzącyposzczególnezajęciaiwychowawcaoddziału.

§65
1.W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o

przewidywanych trymestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub
jegorodzicemogązwrócićsięodpowiedniodonauczycielaprowadzącegodane
zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie
trymestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
trymestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż
przewidywana.
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2.W przypadkuwnioskuoustalenietrymestralnej/rocznejocenyklasyfikacyjnejz
zajęćedukacyjnychwyższejniżprzewidywananauczycielmoże:
1)podtrzymaćprzewidywaną ocenę – jeślistwierdzi,że jestona zgodna z

wymaganiamiedukacyjnyminiezbędnymidojejuzyskania;

2)ustalićocenęwyższąniżprzewidywana,w tym napodstawiedodatkowego
sprawdzeniawiadomościiumiejętnościucznia–jeślistwierdzi,że:

a)uczniowinie stworzono wystarczających możliwościzaprezentowania
osiągnięćedukacyjnych,

b)uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre
wymaganianaocenęwyższąniżprzewidywana.

3.Jeślizachodzitakapotrzeba,dodatkowesprawdzeniewiadomościiumiejętności,
o którym mowaw ust.2pkt2,przeprowadzasięw formieokreślonejprzez
nauczycielaniepóźniej,niżwciągudwóchdnioddatyzłożeniawniosku.

4.W przypadku wniosku o ustalenietrymestralnej/rocznejocenyklasyfikacyjnej
zachowaniawyższejniżprzewidywanawychowawcamoże:
1)podtrzymaćprzewidywaną ocenę – jeślistwierdzi,że jestona zgodna z

kryteriamiocenianiazachowania;
2)ustalićocenęwyższąniżprzewidywana–jeślistwierdzi,że:

a)przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania
zachowania,

b)uczeńspełniakryteriaocenyprzewidywanejorazniektórekryteriaoceny
wyższejniżprzewidywana.

5.Porozpatrzeniuwnioskuoustalenietrymestralnej/rocznejocenyklasyfikacyjnejz
zajęćedukacyjnychlubtrymestralnej/rocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania
wyższejniżprzewidywana,odpowiednionauczyciellubwychowawcainformuje
uczniaijegorodzicówoustalonejocenietrymestralnej/rocznej.

6.Ustalone trymestralne/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i 
trymestralne/roczneocenyklasyfikacyjnezachowanianauczycieleiwychowawca
oddziału wpisują do dziennika przed trymestralnym/rocznym klasyfikacyjnym
zebraniem radypedagogicznej,wterminiewyznaczonym przezdyrektora.

7.W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej
trymestralnej/rocznejklasyfikacyjnejoceniezachowaniaalbopoustaleniuoceny
rocznejuczeńzostanieukaranynaganądyrektorazarażącenaruszenienorm
etycznychlubzasadwspółżyciaspołecznego,wychowawcamożeustalićdlatego
ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.O swojejdecyzji
wychowawcaklasybezzwłocznieinformujeuczniai jegorodzicóworazdyrektora.

§66
1.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim, oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej,przeprowadzonychzgodniezodrębnymiprzepisami,otrzymujez
danychzajęćedukacyjnychnajwyższąpozytywnąrocznąocenęklasyfikacyjną

2.Uczeń,którytytułlaureatakonkursuprzedmiotowegoozasięguwojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytułlaureata lub finalisty ogólnopolskiejolimpiady
przedmiotowejuzyskałpo ustaleniu rocznejoceny klasyfikacyjnejz zajęć
edukacyjnych,otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną
końcowąocenęklasyfikacyjną.

§67
1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego,kilku albo wszystkich zajęć

edukacyjnych,jeżelibrakjestpodstaw doustaleniatrymestralnejlubrocznej
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oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach,
przekraczającejpołowęczasuprzeznaczonegonatezajęciaw okresie,zaktóry
przeprowadzanajestklasyfikacja.

2.Uczeńnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościmożezdawać
egzaminklasyfikacyjny.

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionejnieobecnościmoże
zdawaćegzaminklasyfikacyjnyzazgodąradypedagogicznej.

4.Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektora.
5.Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzasięniepóźniejniżwdniupoprzedzającym

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin
egzaminuklasyfikacyjnegouzgadniasięzuczniem ijegorodzicami.

6.Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnej.
7.Podczasprzeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą byćobecni– w

charakterzeobserwatorów–rodziceucznia.
8.Uczeń,który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

klasyfikacyjnegowterminieustalonym zgodniezust.5,możeprzystąpićdoniego
wdodatkowym terminiewyznaczonym przezdyrektora.

9.Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków isposobu oceniania,
klasyfikowaniaipromowaniauczniówisłuchaczywszkołachpublicznych.

10.Ocenaustalonawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegojestostateczna.
11.W przypadkunieklasyfikowaniauczniazobowiązkowychlubdodatkowychzajęć

edukacyjnychwdokumentacjiprzebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnej
wpisujesię„nieklasyfikowany”albo„nieklasyfikowana”.

§68
1.Uczeń,który w wyniku klasyfikacjirocznejotrzymał niedostateczną ocenę

klasyfikacyjnąz:
1)jednychalbodwóchobowiązkowychzajęćedukacyjnych,
2)jednychobowiązkowychzajęćedukacyjnychlubzajęćzjęzykamniejszości

narodowej,mniejszościetnicznejlubjęzykaregionalnego-możeprzystąpićdo
egzaminupoprawkowegoztychzajęć.

2.Egzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektora.
3.Egzaminpoprawkowyprzeprowadzasięwformiepisemnejiustnej.
4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy
przeprowadzasięwostatnim tygodniuferiiletnich.

5.Uczeń,który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie,może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie,wyznaczonym przezdyrektora,niepóźniejniżdokońca
września.

6.Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa
rozporządzenie.

7.Rocznaocenaklasyfikacyjnaustalonaw wynikuegzaminupoprawkowegojest
ostateczna,zzastrzeżeniem §69ust.10.

8.Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowego,nieotrzymujepromocjidoklasy
programowowyższejipowtarzaklasę.

9.Radapedagogiczna,uwzględniającmożliwościedukacyjneucznia,możejeden
razw ciąguetapuedukacyjnegopromowaćdoklasyprogramowowyższejucznia,
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który nie zdałegzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnychalbozajęćz językamniejszościnarodowej,mniejszościetnicznej
lubjęzykaregionalnego,podwarunkiem żetezajęciasąrealizowanew klasie
programowowyższej.

§69
1.Uczeńlubjegorodzicemogązgłosićzastrzeżeniadodyrektora,jeżeliuznają,że

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjnazachowaniazostałyustaloneniezgodniezprzepisamidotyczącymi
trybuustalaniatychocen.

2.Zastrzeżenia,októrychmowaw ust.1,zgłaszasięoddniaustaleniarocznej
ocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych lub rocznejocenyklasyfikacyjnej
zachowania,nie późniejjednak niż w terminie 2 dniroboczych od dnia
zakończeniarocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczych.

3.W przypadkustwierdzenia,żerocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z
przepisamidotyczącymitrybuustalaniatychocen,dyrektorpowołujekomisję,
która:
1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomościiumiejętnościucznia oraz ustala
rocznąocenęklasyfikacyjnązdanychzajęćedukacyjnych,

2)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania–ustalarocznąocenę
klasyfikacyjnązachowania.

4.Sprawdzian wiadomościiumiejętności,o którym mowa w ust.3 pkt1,
przeprowadzasięniepóźniejniżwterminie5dnioddniazgłoszeniazastrzeżeń.
Terminsprawdzianuuzgadniasięzuczniem ijegorodzicami.

5.Sprawdzianwiadomościiumiejętnościprzeprowadzasięw formiepisemneji
ustnej.

6.Sprawdzianwiadomościiumiejętnościzinformatykiiwychowaniafizycznegoma
przedewszystkim formęzadańpraktycznych.

7.Szczegółowezasadyustalaniarocznychocenklasyfikacyjnychw przypadku,o
którym mowawust.3,określarozporządzenie.

8.Ustalonaprzezkomisję,októrejmowaw ust.3,rocznaocenaklasyfikacyjnaz
zajęćedukacyjnychorazrocznaocenaklasyfikacyjnazachowanianiemożebyć
niższa od ustalonejwcześniejoceny.Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna,z wyjątkiem niedostatecznejrocznejocenyklasyfikacyjnej,która
możebyćzmienionaw wynikuegzaminupoprawkowego,zzastrzeżeniem §68
ust.1.

9.Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdosprawdzianu,o
którym mowawust.3pkt1,wwyznaczonym terminie,możeprzystąpićdoniego
wdodatkowym terminiewyznaczonym przezdyrektorawuzgodnieniuzuczniem i
jegorodzicami.

10.Postanowieniaust.1–9stosujesięodpowiednio w przypadkurocznejoceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu
poprawkowego,ztym żetermindozgłoszeniazastrzeżeńwynosi5dniroboczych
od dniaprzeprowadzeniaegzaminupoprawkowego.W tym przypadkuocena
ustalonaprzezkomisję,októrejmowawust.3,jestostateczna.

§70
1.Uczeńotrzymujepromocjędoklasyprogramowowyższej,jeżelizewszystkich
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne,o którychmowaw§62ust.2,zzastrzeżeniem §69ust.10.

2.Uczeń,którynieotrzymałpromocjidoklasyprogramowowyższej,powtarzaklasę.

3.Uczeń kończy szkołę,jeżeli:w wyniku klasyfikacjikońcowejotrzymałze
wszystkichobowiązkowychzajęćedukacyjnychorazzajęćzjęzykamniejszości
narodowej,mniejszościetnicznejlubjęzykaregionalnegopozytywnekońcowe
ocenyklasyfikacyjne,októrychmowaw§61ust.2.

§71
1.Uczeń,który w wyniku klasyfikacjirocznejuzyskałz obowiązkowych zajęć

edukacyjnychśredniąrocznychocenklasyfikacyjnychconajmniej4,75orazco
najmniejbardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,otrzymuje
promocjędoklasyprogramowowyższejzwyróżnieniem.

2.Uczniowi,któryuczęszczałnadodatkowezajęciaedukacyjne,religię,dośredniej
ocen,o którejmowa w ust.1,wlicza siętakżeroczneocenyklasyfikacyjne
uzyskaneztychzajęć.

3.Uczeń kończyszkołę zwyróżnieniem,jeżeliw wyniku klasyfikacjikońcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnychconajmniej4,75orazconajmniejbardzodobrąkońcowąocenę
klasyfikacyjnązachowania.

4.Uczniowi,któryuczęszczałnadodatkowezajęciaedukacyjne,religię,dośredniej
ocen,o którejmowa w ust.3,wlicza siętakżeroczneocenyklasyfikacyjne
uzyskaneztychzajęć.

§72
Po zakończeniu nauki w liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny
przebiegającyzgodniezustalonymiproceduramiCentralnejKomisjiEgzaminacyjnej
nadanyrokszkolny.

Rozdział9
Zasadyprzyjmowaniauczniów

§73
1.Szkołajestdostępnadlawszystkich,którzypragnąwniejkształcićswojedzieci;

niejestszkołąelitarnązewzględunaprzynależnośćdoKościołakatolickiegolub
zewzględunastatusmaterialnykandydata.

2.Szkołaposiadawymiarcharytatywno-opiekuńczywobecuczniówpotrzebujących
szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia
dostępudonaukilubwyrównywaniaszansedukacyjnych,atakżedlauczniów z
rodzinwielodzietnych.

3.Kandydacido szkołyoraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły,
statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przedzłożeniem wniosku
oprzyjęciedzieckadoszkoływramachpostępowaniarekrutacyjnego.

4.Rodzice iuczniowie poprzez dobrowolnywybórszkołykatolickiejakceptują
kształceniei wychowaniezgodniezjejcharakterem.

§74
Przyjmowanieuczniów doklasyILiceum Ogólnokształcącegoodbywasięw trybie
postępowaniarekrutacyjnego prowadzonego zgodniezart.149 ust.4 ustawy-
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przepisywprowadzająceustawę–Prawooświatoweorazprzepisów wydanychna
podstawie art.367 tejustawy (Dz.U.z 2017 r.poz.60)tylko w przypadku
zwiększonejilościkandydatów,przekraczającejilość oferowanych przez szkołę
miejsc.

§75
1.Do szkoły może być przyjęty uczeń innejszkoły tego typu,publicznejlub

niepublicznej,w trybie przeniesienia,zgodnie z obowiązującymiprzepisami.
Uczniaprzyjmujedyrektor.

2.Doklasypierwszejmożebyćprzyjętyuczeńw trakcierokuszkolnego,jeżeli
szkołamawolnemiejscelubzorganizujedodatkowemiejsce.

3.Uczniaprzyjmujedyrektor.
Rozdział10

Zasadyskreślaniauczniówzlistyuczniów

§76

Uczniaskreślasięzlistyuczniówznastępującychpowodów:

1)nieuczęszczaniadoszkołyzpowodównieusprawiedliwionych;
2)naruszenia nietykalności osobistej uczniów, nauczycieli lub innych

pracownikówszkoły;
3)dopuszczaniasiękradzieżylubniszczeniamieniaszkoły;
4)przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym,pod wpływem

narkotyków orazposiadania,przechowywaniaczyrozprowadzaniaalkoholu
lubnarkotyków;

5)świadomego inagminnego naruszaniaobowiązków uczniaokreślonych w
statucie,któreradapedagogicznauznazadrastycznenaruszanienorm życia
społecznego,moralno-etycznego lub prawnego,jeżelidalszypobytucznia
możestanowićzagrożeniedlainnychuczniów;

6)przebywaniawareszcieśledczym;
7)skazaniaprawomocnym wyrokiem sąduzaprzestępstwo.

§77
1.Uczeń skreślonyzlistyuczniów szkołyma prawo odwołania sięod decyzji

dyrektoradoKuratoraOświatyzapośrednictwem dyrektoraszkoły,wciągu14dni
oddatyskutecznegodoręczeniadecyzji.

2.Przedupływem terminudowniesieniaodwołaniadecyzjanieulegawykonaniu.
3.Jeżeliuczeńniejestpełnoletni,decyzjęodbierająipodpisująjegorodzice.Jeżeli

niemamożliwościodbiorudecyzjiprzezrodziców,pismowysyłanejestpocztą-
listem poleconym,zapotwierdzeniem odbioru.

4.Uczeńijegorodzicemająprawowgląduw dokumentacjędotyczącąsprawy,w
częścidotyczącejichdziecka.

5.Jeżeliuczeńlubjegorodzice/opiekunowiewniosąodwołanie,dyrektorszkoływ
terminie 7dniustosunkowujesiędo niego,przeprowadzaponownąanalizę
sprawy,ewentualniebadanowefakty.

6.Jeślidyrektorprzychylisiędoodwołania,wydajedecyzjęwsprawienapiśmie.
7.Jeślidyrektorpodtrzymujeswoją decyzję,w terminie7 dnijestobowiązany

przesłaćodwołaniewrazzpełnądokumentacjąsprawydoorganuodwoławczego,
któryponowniebadasprawę.

8.DecyzjawydanaprzezKuratoraOświatymożebyćprzezstronęzaskarżonado
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NSA.
9.W trakciecałego postępowaniaodwoławczego uczeń maprawo chodzićdo

szkoły,doczasuotrzymaniaostatecznejdecyzji.

Rozdział11
Budżetszkoły

§78
1.Budżetszkołytworzysięzdotacjiustalonejnapodstawieodrębnychprzepisów i 

przekazywanejprzezStarostwoPowiatowewChojnicach.
2.Dyrektorszkołyprowadzigospodarkęfinansowązgodniezzasadamiustalonymi

przezpodmiotprowadzącyipodjegonadzorem.
3.Dotacjapodlegarozliczeniuzgodniezodrębnymiprzepisamiorazkontroliw

zakresiejejwykorzystaniazgodniezodrębnymiprzepisami.

Rozdział12
Postanowieniakońcowe

§79
1.Statutijegozmianyopiniujeradapedagogiczna,azatwierdzaBiskupPelpliński.

2.Statutszkołyniemożebyćsprzecznyzodpowiednimiprzepisamiprawa.

§80
Prowadzenieszkołyjestdziałalnościąoświatowo-wychowawcząiniegospodarczą
statutowądziałalnościąpodmiotuprowadzącegoijakotakaniepodlegaprzepisom o
działalnościgospodarczej(zob.art.170ust.1ustawy–Prawooświatowe).

§81
Szkołaużywapieczęcipodłużnejotreści:KatolickieLiceum Ogólnokształcąceim.
RomualdaTrauguttaorazpieczęciokrągłejznapisem w otoku:KatolickieLiceum
Ogólnokształcąceim.RomualdaTrauguttawChojnicachigodłem państwa.

§82
Szkoła prowadziiprzechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z
odrębnymiprzepisami.

§83

1.Patronem szkołyjestRomualdTraugutt.
2.Świętopatronalneszkołyobchodzonejest8grudnia.
3.Szkołaposiadasztandar,hymn,logoirotęślubowaniaklaspierwszych.

§84
StatutPublicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.Romualda
TrauguttawChojnicachwchodziwżyciezdniem 1września2019r.

Rozdział13
KlasydotychczasowegotrzyletniegoKatolickiegoLiceum Ogólnokształcącego

im.RomualdaTrauguttawChojnicach
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§85
KatolickieLiceum Ogólnokształcąceim.RomualdaTrauguttawChojnicach,powstałe
wtrybieart.146ust.1ustawyzdnia14grudnia2016r.–Przepisywprowadzające
ustawę–Prawooświatowe,prowadziklasydotychczasowegotrzyletniegoliceum –
dlaabsolwentów gimnazjum,ażdoczasulikwidacjitychklaszgodniezart.147
wymienionejustawy.

§86
Do klas liceum trzyletniego mają zastosowanie przepisyprawa oraz podstawy
programowe kształcenia ogólnego,programy nauczania ipodręczniki,zasady
ocenianiaiprzeprowadzaniaegzaminumaturalnegodotyczącetrzyletniegoliceum
ogólnokształcącego.


