
 

 

 

 

 

STATUT 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ 

W BRODNICY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SPIS TREŚCI 

I. Postanowienia ogólne 
II. Cele i zadania szkoły 

III. Sposoby wykonywania zadań 

IV. Organy szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania 
1. Kompetencje dyrektora szkoły 
2. Kompetencje wicedyrektora 
3. Rada Pedagogiczna – kompetencje i zasady działania 
4. Rada Rodziców- kompetencje i zasady działania 

5. Samorząd Uczniowski 
6. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 
7. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 
8. Spory między organami szkoły 
9. Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

pracy dydaktyczno-wychowawczej 

V. Wewnątrzszkolne Ocenianie 
VI. Organizacja szkoły 

1. Internat 
2. Biblioteka 

VII. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 
1. Nauczyciele 

2. Zespoły nauczycielskie 
3. Wychowawca 
4. Pedagog/ psycholog 

VIII. Organizacja współdziałania poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i 

rodziny 
IX. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 
X. Uczniowie Liceum 

1. Rekrutacja 

2. Prawa ucznia 
3. Obowiązki ucznia 

4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 
XI. Opieka i bezpieczeństwo uczniów 

XII. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń 

do przyznanej nagrody 
XIII. System postępowania wychowawczego 

1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności 
2. Rodzaje kar i tryb odwoływania się od kary 

3. Przypadki szczególne 
4. Skreślenia ucznia 

XIV. Kształcenie na odległość 

XV. Zadania administracyjne szkoły, księgowość, kadry 

XVI. Postanowienia końcowe 

 

3 
3 
7 

11 
11 
12 

 

17 
20 

24 
25 

 

26 
 

27 
 

27 
28 

 

29 

29 
30 

31 
32 

34 
 

36 

 

 

37 
45 
47 
49 

52 
 

54 

 

55 
56 
59 

60 
61 
62 

65 

66 
 



3 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Szkoła jest ogólnokształcącą publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży. 

2. Szkoła nosi imię Filomatów Ziemi Michałowskiej. Używa nazwy I Liceum 

Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Lidzbarskiej 14 w Brodnicy. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Brodnicy. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. 

6. Na pieczęciach i stemplach szkolnych może być używany skrót nazwy I Liceum 

Ogólnokształcące. 

7. Lata nauki w szkole określają szkolne plany nauczania na dany etap edukacyjny. 

8. Szkoła prowadzi internat 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2 

1. Głównym celem I Liceum Ogólnokształcącego, zwanego dalej szkołą, jest zapewnienie 

uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach 

poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

2. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. 

3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów szkoły i organów 

działających na terenie szkoły prowadzona jest zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej 

Polskiej, Ustawą o Systemie Oświaty i aktami wykonawczymi do Ustawy, Konwencją                     

o Prawach Dziecka oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka                   

i Obywatela. 

4. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 
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§ 3 

1. W zakresie nauczania szkoła stawia sobie za cel: 

1) wyposażenie ucznia w podstawy usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, 

społeczeństwie, technice i kulturze, 

2) zapewnienie warunków zdobycia wykształcenia średniego ogólnego z możliwością 

uzyskania świadectwa maturalnego, 

3) przygotowanie do samokształcenia i aktywnego poszukiwania informacji, 

4) umożliwienie kształcenia zgodnie z dokonanym wyborem przez ucznia, 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów, 

6) kształtowanie w uczniach przekonania o potrzebie wyboru racjonalnej drogi 

dalszego kształcenia, 

7) kształtowanie postaw intelektualnych, a szczególnie postawy poznawczej 

dociekliwości, innowacyjności, 

8) upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, 

9) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz 

zajęć rewalidacyjnych 

10) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 

korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji 

nadzwyczajnych; 

11) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

 

2. 1. Szkoła realizuje program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący treści i 

działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i  rodziców oraz treści i działania w zakresie bezpieczeństwa skierowane do 

uczniów. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników 

corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

3.  Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza Dyrektor szkoły albo 

upoważniony przez niego pracownik szkoły. 
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4. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

3.  Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci szkoła nie pobiera od rodziców 

opłaty, bez względu na sposób przekazywania tych informacji. 

§ 4 

1. Aby zrealizować określone w § 3 cele, Szkoła stawia przed sobą następujące zadania: 

1) realizowanie programów nauczania, opartych na Podstawie Programowej 

Kształcenia Ogólnego, w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom rozwijanie 

zainteresowań, 

3) prowadzenie  zajęć eksperymentalnych i wprowadzanie  innowacji 

pedagogicznych, 

4) organizowanie obozów naukowych lub innych edukacyjnych zajęć wyjazdowych 

według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

5) umożliwianie  uczniom nauki religii i etyki na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, 

6) realizowanie  zadań związanych z udzielaniem i organizacją pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, co regulują odrębne przepisy, 

7) dostosowanie metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, 

8) otoczenie opieką zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak mających 

trudności w nauce, 

9) sprawowanie opieki merytorycznej nad uczniami przygotowującymi się do udziału 

w olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych i innych formach 

10) udostępnianie pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, sal sportowych, 

biblioteki szkolnej, 

11) umożliwienie udziału młodzieży w wycieczkach, rajdach i innych formach 

działalności prowadzonej przez  szkołę, 

12) zachęcanie do udziału w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach, 

organizowanych przez szkołę oraz na terenie szkoły, 
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13) umożliwienie prowadzenia przez młodzież działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły, 

14) realizowanie zadań wynikających z programu wychowawczego- profilaktycznego, 

15) zapewnienie opieki pielęgniarskiej, 

16) umożliwienie korzystania ze stołówki i internatu, 

17) udzielanie pomocy materialnej, w ramach posiadających na ten cel środków 

finansowych, uczniom,  znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. 

2. Szkoła zapewnia: 

1) pomieszczenia do realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych, dbając o ich odpowiednie wyposażenie, 

2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

3) pomieszczenia i urządzenia sportowo-rekreacyjne, 

4) bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, 

5) sekretariat, 

6) gabinet pielęgniarski, 

7) miejsca w internacie i możliwość korzystania ze stołówki, 

8) salę pedagoga i psychologa szkolnego, 

9) aulę szkolną, 

10) Izbę Tradycji, 

11) Astro bazę. 

3.  1. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom korzystanie z pracowni: 

1) komputerowych, 

2) historycznych, 

3) fizycznej, 

4) biologicznych 

5)językowych  

6) chemicznych 
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7) geograficznej 

8) matematycznych 

2. Opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami szkolnymi i innymi pomieszczeniami 

dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którym powierzono pod opiekę 

pomieszczenia szkolne, o których mowa w pkt.1 mają w szczególności obowiązek: 

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów, 

2) utrzymywać w nich należyty porządek, 

3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pracowni, 

4) zapoznać uczniów z zasadami korzystania z pracowni. 

4. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy, które są 

wywieszone w widocznym i ogólnodostępnym miejscu. 

§ 5 

1. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący. 

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności 

statutowej z dotacji, funduszy strukturalnych, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów , 

sympatyków szkoły, innych źródeł. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady 

prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział III 

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ 

§ 6 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej  liceum są: 

1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, wynikające z planu nauczania, 

2) dodatkowe zajęcia dydaktyczne, 

3) wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla uczniów mających trudności lub zaległości w 

nauce, 
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4) zajęcia organizowane dla uczniów niepełnosprawnych oraz zajęcia dla uczniów z 

orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku 

nauki, 

5) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności. 

2. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, 

postawę moralną   i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i zajęcia eksperymentalne. 

4. Szkoła współpracuje ze szkołami wyższymi  w zakresie działalności innowacyjnej 

poprzez organizowanie zajęć, wykładów, spotkań. 

5. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą                            

z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

 

§ 7 

1. Zadania dydaktyczne będą realizowane przez: 

1) stwarzanie sytuacji, sprzyjających pozytywnemu nastawieniu uczniów do nauki 

szkolnej, 

2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych, 

3) udostępnianie uczniom zbiorów biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych, 

będących na wyposażeniu szkoły, 

4) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów i jej 

efektywne wykorzystanie, 

5) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi uczniów w procesie 

kształcenia i wychowania, 

6) stwarzanie sytuacji, umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i  

umiejętności w praktycznym działaniu, 

7) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów, 

8) prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań. 
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2. Zadania wychowawcze będą realizowane przez: 

1) zajęcia prowadzone w różnej formie w zależności od ich tematyki, 

2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, uroczystości szkolnych i 

udział uczniów w świętach narodowych, 

3) organizowanie spotkań z ludźmi nauki, kultury, sportu, polityki, 

4) organizowanie współzawodnictwa, 

5) odpowiednie zachowania w zakresie dawania przykładu dla uczniów przez 

nauczycieli, 

6) realizacja projektów i programów edukacyjno-wychowawczych. 

3. Zadania opiekuńcze będą realizowane przez: 

1) sprawowanie przez nauczyciela opieki nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, 

2) otoczenie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych i mających trudności w 

nauce, 

3) organizowanie spotkań i zajęć ze specjalistami, 

4) tworzenie warunków bezpiecznych do nauki i pracy, 

5) prowadzenie zajęć, mających na celu zapobieganie zagrożeniu dla bezpieczeństwa  

i zdrowia uczniów, 

6) szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Liceum może stosować różnorodne formy opieki materialnej w miarę posiadanych 

środków    finansowych: 

1) przyznawanie zasiłków losowych i zapomóg, 

2) dofinansowanie do imprez szkolnych i wycieczek, 

3) stypendia. 

5. Inne zadania liceum: 

1. Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

2.  1)W liceum działa wewnątrzszkolny system doradztwa związanego z wyborem kierunku 

kształcenia, oparty na: 
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a) gromadzenie najbardziej aktualnych informacji o typach, rodzajach uczelni 

wyższych, szkołach policealnych (informatory, plakaty, ulotki) oraz                           

o warunkach rekrutacji i nauki, 

b) bieżącym doradztwie wychowawców klas, nauczycieli przedmiotowych, 

pedagoga szkolnego, uwzględniającym zainteresowania uczniów, ich 

talenty, możliwości finansowe i rodzinne; 

c) organizowaniu spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych, 

d) współpracy z urzędem pracy, biurem pośrednictwa pracy i innymi 

podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy. 

2) Realizacją w/w zadań zajmuje się nauczycielski zespół klasowy pod kierunkiem 

wychowawcy i we współpracy z pedagogiem szkolnym. Gromadzenie                                   

i udostępnienie wszelkich niezbędnych materiałów informacyjnych powierza się 

nauczycielowi bibliotekarzowi. 

3) Szczegółowe zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego regulują odrębne 

przepisy.   

§ 8 

1. Na wykonywanie zadań mają wpływ zasady promocji i ochrony zdrowia, obejmujące 

działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności szkolnej zwiększenie 

kontroli nad czynnikami, które warunkują stan zdrowia i jego poprawę, promowanie 

zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników, sprzyjających 

zdrowiu, a ponadto umożliwiających obowiązkowe badania profilaktyczne. 

2. Przy realizacji zadań stosuje się zasady bezpieczeństwa: 

1) w trakcie zajęć szkolnych i po nich na terenie obiektów szkolnych, zapewniając 

przy tym uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, 

2) przy świadczeniu pracy, zapewniając pracownikom higieniczne warunki, 

3) w trakcie różnych form rekreacji, wypoczynku i turystyki, zapoznając uczniów i 

osoby zatrudnione w liceum z odpowiednimi przepisami prawnymi w tym zakresie, 

 

3. W ramach podejmowanych zadań interwencyjnych, zapewniających zwiększenie 

bezpieczeństwa uczniów, Dyrektor może: 

1) zorganizować system nadzoru nad szkołą w tym monitorowanie obiektu, aby 

uniemożliwić osobom niepożądanym wejście na teren szkoły, 
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2) prowadzić rejestrację osób wchodzących na teren szkoły, 

3) zakazać uczniom wychodzenia w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych na 

zewnątrz budynku (uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego), 

4) przeprowadzić lub zlecić policji kontrolę budynku szkoły lub autokaru przed 

wyjazdem na wycieczkę w ramach walki z narkomanią i alkoholizmem, 

5) podjąć czynności mające na celu wyjaśnienie sytuacji w przypadku otrzymania 

wiadomości o posiadaniu przez uczniów narkotyków, alkoholu, skradzionego 

przedmiotu lub przedmiotów zagrażających życiu i bezpieczeństwu innych osób. 

 

Rozdział IV 

ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE  I  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

§ 9 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole określa ustawa – Prawo 

oświatowe, dając im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich 

kompetencji. 

 

§ 10 

1. Organy Szkoły obowiązane są do ścisłej współpracy ze sobą, w szczególności przez: 

1) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Rodziców, 

2) udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - na zaproszenie Dyrektora lub 

Przewodniczącego –  w określonych częściach posiedzeń Rady Pedagogicznej lub 

Rady Rodziców, 
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3) udział zaproszonych przedstawicieli Rady Rodziców na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, podczas których analizowane są problemy dydaktyczno-

wychowawcze, finansowe, organizacyjne. 

 

§ 11 

KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją 

na zewnątrz, 

2) przygotowuje arkusz organizacyjny Szkoły po uzyskaniu opinii Rady 

Pedagogicznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

4) dba o jakościowy rozwój szkoły, 

5) opracowuje Koncepcje Pracy Szkoły i corocznie planuje pracę szkoły, monitorując 

jej realizację, 

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 

7) przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, 

8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

9) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i 

Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru oraz informacje o 

działalności szkoły, wykorzystując opinie nauczycieli, uczniów, rodziców 

(prawnych opiekunów), organu prowadzącego i organu nadzorującego, przedstawia 

Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego, 

11) jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i za 

majątek Szkoły, 

12) organizuje przyjęcia uczniów do szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji, 

13) wyznacza przedmioty realizowane w każdym oddziale w zakresie rozszerzonym, 
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14) realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

15) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, 

16) organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

c) na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. 

Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, 

d) na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, 

17) powołuje i odwołuje Wicedyrektorów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 

za zgodą organu prowadzącego, 

18) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo- zadaniowe (pracą zespołu kieruje przewodniczący), 

19) kieruje pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami, 

20) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

21) określa na piśmie zakres obowiązków i kompetencji pracowników, 

22) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

23) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

24) występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

25) umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

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

28) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

29) dysponuje środkami określonymi w Planie Finansowym Szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

30) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

31) współdziała z organami szkoły, 

32) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki, 

33) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

 

34) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

35) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

2. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Samorządu 

Uczniowskiego, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców. Dyrektor zasięga opinii 

odpowiednich organów Szkoły w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów. 

3.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. 

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i 

inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji 

szkodliwych.  

4. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na 

czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów. 
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5. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 4, może dotyczyć w szczególności oddziału, 

klasy, lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

6. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor szkoły wdraża jeden z wariantów 

kształcenia: 

1) Wariant mieszany- hybrydowy - organizowanie jednocześnie zajęć w formie 

tradycyjnej na terenie szkoły oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) Wariant zdalny - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia 

na odległość. 

7. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć 

dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

8 Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może dopuścić 

prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

9. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki, dyrektor może, za zgodą rodziców oraz nieletniego, zastosować, 

jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia 

pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac 

porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego 

nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. 

§ 12 

KOMPETENCJE WICEDYREKTORA 

1. Wykonywanie zadań na podstawie zakresu czynności ustalonych przez Dyrektora. 

2. Zastępowanie Dyrektora w czasie nieobecności. 

3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przez Dyrektora. 

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 

5. W wykonywaniu swych zadań Wicedyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Przewodniczącymi Zespołów Nauczycielskich i komisji zadaniowych oraz pracownikami 

szkoły. 
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6. Za wykonanie powierzonych obowiązków Wicedyrektor odpowiada przed Dyrektorem 

szkoły. 

§ 13 

RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania 

Szkoły, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego regulaminu. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły jako jej Przewodniczący, 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone jedynie za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

a w szczególności przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz 

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                              

i opiekuńczej szkoły. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się obligatoryjnie: 

1) w związku z klasyfikacją uczniów, 

2) zebrania plenarne, 

3) zebrania szkoleniowe – zgodnie z planem WDN lub w razie potrzeby. 

6. Pozostałe zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się na wniosek Dyrektora, organu 

prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

Przewodniczącego Rady Rodziców, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady                        

o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

§ 14 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców 
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

3) Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o wynikach klasyfikacji i 

promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły 

nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów 

rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący Szkołę. 

4) Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez 

nich Szkoły, w przypadkach, o których mowa powyżej, podpisuje odpowiednio 

Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący Szkołę, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

8) delegowanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na 

stanowisko Dyrektora Szkoły, 

9) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły, 

2) projekt Planu Finansowego Szkoły, 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5) wskazaną przez Dyrektora szkoły propozycję dodatkowych wolnych dni od zajęć 

dydaktycznych, 

6) prowadzenie indywidualnego toku nauki, dodatkowych zajęć edukacyjnych do 

szkolnego programu nauczania. 

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

§ 15 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmiany. 
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2. Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły w przypadku niepowołania w szkole rady 

szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu 

prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie 

nauczyciela z funkcji Wicedyrektora. 

4. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

6. Rada Pedagogiczna przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków 

specjalnych szkoły, 

7. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub 

nauczyciel, 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych. 

9. Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z 

wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach 

organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

10. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim 

przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki 

elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela; 

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej 

organizowanych w formie wideokonferencji. 

11. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych 

zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 

§ 16 

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

przynajmniej ½ członków. 

2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami 

prawa. 
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3. O wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący 

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

przepisami prawa. 

4. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkoły jest ostateczna. 

 

 

§ 17 

RADA RODZICÓW – KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA 

1. W Szkole działa Rada Rodziców. 

2. Stanowi ona reprezentację rodziców , których dzieci są uczniami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.       

W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności na podstawie Statutu Szkoły 

i Ustawy o Systemie Oświaty. 

5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

6. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły. 

7. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka szkolna w celu omówienia 

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem                            

w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

8. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, 

a w szczególności: 

1) opiniuje działalność Szkoły, jej zadania w zakresie nauczania, kształcenia i opieki, 

2) współdziała z pozostałymi organami liceum w programowaniu pracy liceum, 

3) ocenia potrzeby Szkoły, 

4) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków finansowych 

zebranych przez Radę Rodziców i odpowiada za jego realizację, 

5) może wystąpić do organu prowadzącego i organu nadzorującego z wnioskiem 

o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub nauczyciela, 
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6) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi spraw Szkoły. 

9. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo – 

profilaktyczny. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 

nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala 

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 

w celu wspierania działalności statutowej Szkoły. 

9. Zasady działalności, ordynacji wyborczej, wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

ustalone są w Regulaminie działalności Rady Rodziców. 

10. Rada Rodziców opiniuje dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzone do szkolnego 

programu nauczania. 

§ 18 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów szkoły. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Do podstawowych uprawnień samorządu uczniowskiego należy: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między nauką a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo do organizowania w porozumieniu z dyrektorem liceum działalności 

kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU, 
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7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, 

8) udział z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołu 

wychowawczego dotyczących spraw wychowawczych, opiekuńczych i 

organizacyjnych, 

9) wyrażanie opinii i wnoszenie wniosków dotyczących problemów społeczności 

uczniowskiej i uzyskanie odpowiedzi o sposobie ich załatwienia, 

10) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i kar stosowanych w szkole, proponowanie ocen 

z zachowania, 

11) udzielanie poręczeń za ucznia w celu anulowania wymierzonej kary, 

12) wystawienie opinii uczniowi, który jest proponowany do skreślenia z listy uczniów 

szkoły, 

13) prawo do opiniowania i wnioskowania o przyznaniu uczniowi pomocy materialnej, 

a także stypendium, 

14) prawo do przeprowadzania ankiet w celu właściwego rozpoznania sytuacji i 

problemów nurtujących uczniów, w porozumieniu z opiekunem samorządu. 

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd uczniowski wyraża opinie o pracy nauczyciela. 

6. Samorząd Szkoły na prawo do odwołania się we wszystkich sprawach uczniów do 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, Kuratora Oświaty z 

zachowaniem drogi służbowej. 

§ 19 

SPOSÓB ORGANIZACJI I RELIAZCJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

WOLONTARIATU 
 

1. Dyrektor zapewnia warunki do działania w szkole wolontariuszy. 

2. Samorząd uczniowski ma możliwość, w porozumieniu z Dyrektorem podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

3. W szkole może zostać powołana rada wolontariatu. 

4. W skład rady wolontariatu wchodzą wskazani przedstawiciele samorządu uczniowskiego. 

5. Zadania rady wolontariatu : 

1) koordynacja zadań z zakresu wolontariatu, 

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, 

3) opiniowanie oferty działań, 

4) bieżący kontakt z Dyrektorem szkoły w sprawie prowadzonych działań.  

§ 20 
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ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI I INNYMI 

ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI  INNOWACYJNEJ 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną mającą na celu poszerzenie lub  

modyfikację zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki 

albo poprawę skuteczności działania Szkoły, uwzględniając potrzeby środowiska i 

specyfikę Szkoły. 

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

inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej szkoły. 

3. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały 

informacyjne związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy. 

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor 

szkoły wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i 

udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły. 

5. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność 

treści i metod z przyjętymi ustaleniami. 

6. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, 

Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane 

treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do 

zaopiniowania. 

7. Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest 

wiążąca. 

8. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

9. Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

 

§ 21 

SPORY MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

1. Spory między organami liceum rozwiązywane są: 

1) decyzją Dyrektora Szkoły, 

2) decyzją organu prowadzącego szkołę lub nadzoru pedagogicznego, 

3) uchwałą RP, 

4) uchwałą RR. 

2. Spory wynikłe między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli nie jest on 

stroną tego sporu. 
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3. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu nadzorującego Szkołę. 

4. Spory, w których stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzyga organ nadzorujący Szkołę lub 

prowadzący Szkołę. 

5. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu występuje osoba powołana do reprezentowania danego 

organu. Umotywowany wniosek na piśmie należy złożyć u Dyrektora Szkoły, który w 

ciągu siedmiu dni rozstrzyga go samodzielnie w zakresie w/w kompetencji bądź 

przekazuje go bezpośrednio kompetentnemu organowi. 

6. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i 

narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona 

jest drogą elektroniczną. 

§ 22 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

1. Ustala się następujący tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez uczniów lub ich 

rodziców nieprawidłowości w pracy dydaktyczno-wychowawczej  klasy: 

1) poinformowanie wychowawcy (przez uczniów lub rodziców) o występujących w 

klasie niepowodzeniach szkolnych z konkretnego przedmiotu, 

2) rozmowa wychowawcy z nauczycielem przedmiotu na temat trudności 

dydaktyczno-wychowawczych w klasie i sugerowanych przez uczniów lub 

rodziców przyczynach zaistniałej sytuacji, 

 

Rozdział V 

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIA 

§ 23 

Dokument pn. Wewnątrzszkolne Ocenianie stanowi załącznik nr 1 do Statutu I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy 

Rozdział VI 

ORGANIZACJA  SZKOŁY 

§ 24 

1. I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną, która: 
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1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

3) kształci w oddziałach z rozszerzoną nauką wybranych przedmiotów, 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach, 

5) realizuje Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego poprzez wybrane programy 

nauczania, 

6) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, 

7) prowadzi dokumentację nauczania zgodnie z przepisami. 

§ 25 

1. Szkoła realizuje treści kształcenia i wychowania w oparciu o programy nauczania 

poszczególnych przedmiotów, szkolny plan nauczania oraz plan pracy szkoły i program 

wychowawczo- profilaktyczny. 

2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze w cyklu 

nauczania i ma w swej strukturze oddziały klasowe, tworzone zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz jego szczegółową organizację 

określają odrębne przepisy. 

4. Praca szkoły podzielona jest na dwa  okresy. 

§ 26 

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny 

Szkoły, opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i 

zatwierdzony przez organ prowadzący. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, liczbę oddziałów, liczbę godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych i 

nadobowiązkowych (zajęcia pozalekcyjne) oraz liczbę godzin dydaktycznych 

poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 
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4. Liceum dopuszcza możliwość tworzenia autorskich i indywidualnych programów 

nauczania oraz klas autorskich. 

5. Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców, uwzględniając 

zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum, 

ustala na początku etapu edukacyjnego kierunki kształcenia i wyznacza dla danego 

oddziału od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym. 

6. Zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą  być 

organizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych. 

7. Dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala prowadzenie niektórych zajęć, 

np. zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, kół zainteresowań, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

§ 27 

1. Uczniowie Szkoły realizują program nauczania zgodny z ramowymi planami nauczania dla 

danego oddziału. 

2. Liczba oddziałów oraz liczebność każdego oddziału uzależniona jest od limitu określonego 

przez organ prowadzący. 

3. Podziału oddziału na grupy, w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa, dokonuje się corocznie w trybie określonym przepisami w sprawie 

ramowych planów nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących z uwzględnieniem 

możliwości finansowych i organizacyjnych. 

4. Zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego, zajęcia nieobowiązkowe i koła 

zainteresowań mogą się odbywać w grupach międzyoddziałowych. 

5. Nauka pierwszego języka obcego, realizowana w Liceum w wymiarze co najmniej 3 

godzin tygodniowo odbywa się w grupach oddziałowych z uwzględnieniem umiejętności 

językowych. 

6. Nauka drugiego języka obcego, realizowana w Liceum w wymiarze co najmniej 2 godzin 

tygodniowo odbywa się w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w których 

uczniowie kontynuują naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole podstawowej lub 

rozpoczynają naukę nowego języka obcego. 

7. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych. 

Liczba uczniów w tych oddziałach lub grupach wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu 

prowadzącego mogą być tworzone oddziały lub grupy liczące mniej niż 20 uczniów. 
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8. Liceum dopuszcza także możliwość kształcenia w istniejących oddziałach uczniów 

niepełnosprawnych, skierowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

9. Liceum umożliwia uczniom niepełnosprawnym realizację zindywidualizowanego procesu 

kształcenia. 

10. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dysleksją rozwojową lub autyzmem 

mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego. 

11. Oprócz zajęć edukacyjnych, wynikających z planu nauczania dla danego oddziału, dla 

uczniów niepełnosprawnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe o charakterze 

wspomagająco-wyrównawczym z przedmiotów, których opanowanie przysparza trudności. 

12. Wszystkie zajęcia odbywają się wg tygodniowego planu pracy. 

13. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

14. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym. 

§ 28 

INTERNAT 

1. Internat  jest placówką opiekuńczo – wychowawczą Szkoły dla uczniów pobierających 

naukę poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną. 

3. Na jednego wychowanka w internacie powinno przypadać 5,0 m² powierzchni 

mieszkalnej. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć do internatu ponad limitowaną 

liczbę miejsc, nie więcej jednak niż o 10%. 

4. Gospodarkę miejscami w internacie prowadzi kierownik internatu. 

5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35 

wychowanków. 

6. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą 

w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych. 

7. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły. 

8. Internat zatrudnia: 

1) pracowników pedagogicznych, 

2) pracowników administracyjno-obsługowych. 
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9. Pracownikami pedagogicznymi są: kierownik internatu i wychowawcy, którzy są 

jednocześnie pełnoprawnymi członkami Rady Pedagogicznej Szkoły prowadzącej internat. 

10. Szczegółowe zadania i organizację internatu określa regulamin internatu. 

§29 

BIBLIOTEKA 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji zadań w zakresie rozbudzania 

i rozwijania indywidualnych zainteresowań wśród uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u 

uczniów nawyku czytania i uczenia się, organizowania działań rozwijających wrażliwość 

kulturalną i społeczną, a także tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i ucznia. Jest również 

miejscem popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje edukację czytelniczą i medialną. Nauczyciele 

– bibliotekarze organizują dla każdego oddziału klasy pierwszej zajęcia mające na celu 

nauczanie uczniów korzystania z różnych źródeł wiedzy, z wykorzystaniem Internetu. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły i rodzice 

uczniów. 

4. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego planu zajęć Szkoły. 

5. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do: 

1) gromadzenia, opracowania i ewidencjonowania zbiorów, 

2) umożliwienia  korzystania ze zbiorów czytelni, 

3) poradnictwa w wyborach czytelniczych, 

4) wypożyczania zbiorów poza bibliotekę, 

5) prowadzenia zajęć bibliotecznych, 

6) uzupełniania zbiorów o nowe wydania, 

7) udzielania informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i  tekstowych, informowania uczniów i nauczycieli o nowościach wydawniczych, 

8) selekcji zbiorów i konserwacji zbiorów, 

9) inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 
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1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,  

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym, 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

 

7. Biblioteka szkolna współpracuje: 

1) z uczniami poprzez: 

a) pomoc w doborze literatury, 

b) udzielanie porad bibliograficznych, doradztwo w wyborze lektur, 

c) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze, 

d) poznawanie preferencji czytelniczych uczniów, 

e) tworzenie aktywu bibliotecznego i inspirowanie jego pracy, 

f) pomoc w rozwijaniu zainteresowań, 

g) przygotowanie do konkursów, 

h) pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych, 

i) wspieranie samokształcenia z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji z 

zastosowaniem TIK, 

2) z nauczycielami poprzez: 

a) gromadzenie scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości na potrzeby nauczycieli, 

b) wyszukiwanie literatury metodycznej i bibliografii na dany temat, 

c) prezentację nowości wydawniczych, 

d) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań, 

e) udostępnianie dokumentacji szkolnej np. statut 

f) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych, 

g) współpracę w zakresie organizacji imprez szkolnych, 

3) z rodzicami poprzez: 

a) udostępnianie księgozbioru, 

b) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci, 

7. Nauczyciel bibliotekarz uzupełnia zbiory zgodnie z sugestiami członków Rady 

Pedagogicznej i potrzebami biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi, miejską biblioteką 

publiczną i pedagogiczną między innymi w celu udostępniania księgozbioru, realizacji 

wspólnych przedsięwzięć, np. konkursów, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, 

uczestniczenia w promocjach książek i spotkaniach autorskich oraz bierze udział w targach 

książek. 



29 
 

9. Szczegółowe zasady działalności biblioteki określa regulamin. 

 

Rozdział VII 

ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

§ 30 

NAUCZYCIELE 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, innowacyjną, opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub 

na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

1. Wykonując swoją pracę nauczyciel powinien: 

1) prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wg opracowanego przez siebie 

planu pracy, uwzględniając w nim wytyczne programowe Ministra Edukacji 

Narodowej, 

2) prowadzić dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującym prawem 

3) przygotować się do zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym, 

punktualnie je rozpoczynać i kończyć oraz efektywnie wykorzystywać czas, 

4) kierować się w swojej pracy dobrem każdego ucznia, obiektywnie i sprawiedliwie 

oceniać uczniów, łagodzić zaistniałe wśród uczniów konflikty, 

5) traktować sprawy osobiste i światopoglądowe ucznia i jego rodziców lub 

opiekunów zgodnie z ich wolą, 

6) zachować dyskrecję i kulturę w kontaktach międzyludzkich, 

7) kontrolować obecności uczniów na swoich zajęciach, dokonywać odpowiednich 

wpisów w dzienniku zajęć oraz dbać o dobre zachowanie się uczniów, 

8) współpracować z wychowawcą klasy, informując go o postępach w nauce i 

postawach uczniów i uzgadniać z nim sposoby rozwiązywania problemów 

wychowawczych w klasie, 
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9) dbać o powierzone mu mienie oraz mienie i porządek w pomieszczeniu, w którym 

prowadzone są zajęcia, 

10) aktywnie i harmonijnie współpracować z innymi nauczycielami w zespołach 

przedmiotowych, problemowych (zadaniowych), 

11) doskonalić umiejętności dydaktyczne, podnosić poziom swojej wiedzy, dbać o 

efektywność swojej pracy, 

12) dbać o dobre imię Szkoły i prezentować wysoki poziom kultury osobistej, 

13) przestrzegać tajemnicy służbowej Rady Pedagogicznej oraz rozmów 

indywidualnych, kierując się dobrem ucznia, jego rodziny i szkoły, 

14) znać obowiązującą w szkole dokumentację, a w szczególności Statut Szkoły, 

regulaminy wewnętrzne i stosować się do zawartych w nich postanowień, 

15) kształcić i wychowywać uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę i 

umiejętności oraz rozwijający twórcze myślenie i postawy niezbędne do 

odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku lokalnym i 

społeczeństwie, 

16) wspierać rozwój psychiczny i fizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, w 

szczególności: 

a) inspirować ich do samokształcenia i samowychowania, 

b) otaczać szczególną opieką uczniów wybitnie zdolnych oraz uczniów 

słabszych, 

c) stwarzać uczniom warunki i możliwości uczestniczenia w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, 

d) udzielać uczniom niezbędnego w procesie kształcenia i samokształcenia 

wsparcia oraz pomocy merytorycznej i metodycznej, zwłaszcza w 

przygotowaniach do egzaminów maturalnych, 

17) przestrzegać postanowień wewnątrzszkolnego oceniania dbać o bezpieczeństwo 

uczniów, a w szczególności: 

a) przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów bhp, 

b) pełnić dyżury zgodnie z obowiązującym harmonogramem i regulaminem 

dyżurów nauczycielskich, 

c) stosować procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

ucznia, 
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18) Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji uzyskanych 

w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji 

seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 

religijnych lub światopoglądowych uczniów. 

19) 

 1. Przepisu punktu 4. nie stosuje się: 

1. w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, 

2. jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, 

wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji, 

3. w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne. 

2. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków nauczyciel podlega 

regulaminowym i ustawowym karom. 

3. Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej 

ma prawo do: 

1) poszanowania własnej godności, w szczególności do: 

a) poszanowania jego poglądów i postaw światopoglądowych, 

b) poznawania wysuwanych przeciw niemu przez członków społeczności 

Liceum zarzutów i przedstawienia własnej opinii na ten temat, 

c) korzystania z pomocy dyrektora w trudnych dla siebie sytuacjach 

życiowych, 

2) podmiotowości w życiu szkoły, warunków sprzyjających rozwijaniu samorządności 

i samodzielności w pracy i do jej doskonalenia, w tym m.in. do: 

a) inicjowania i udziału w tworzeniu aktów normatywnych regulujących życie 

Liceum, a przede wszystkim statutu i regulaminów wewnętrznych, 

b) inicjowania i udziału w tworzeniu planu pracy Liceum, 

c) wprowadzania innowacji i przeprowadzania eksperymentów 

pedagogicznych, 

d) upowszechniania własnych doświadczeń pedagogicznych wśród 

nauczycieli, 

e) poznania przed rozpoczęciem roku szkolnego przydziału zajęć 

wynikających z arkusza pracy liceum na rok następny . 

3) wyboru programu nauczania i metod jakie uważa za najwłaściwsze spośród 

uznanych i zalecanych przez współczesne nauki pedagogiczne. 
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4) wyboru spośród dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i 

podręczników szkolnych. 

5) indywidualizacji procesu nauczania, 

6) zapewnienia warunków pracy odpowiadających normom i przepisom bhp, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami oceny jego 

pracy, 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem za: 

1) zgodność realizowania treści nauczania z wymaganiami określonymi w podstawie 

programowej i przyjętych programach nauczania, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych 

powierzonych jego opiece. 

5. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być 

zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

§ 31 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 

2. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. 

3. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust.1, jest w szczególności: 

1) diagnozowanie i planowanie zgodnie z usprawnianie wewnątrzszkolnym 

ocenianiem,   szkolnym programem wychowawczo-  profilaktycznym, 

2) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie 

sposobów udzielania im skutecznej pomocy, 

3) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do 

zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów, 

4) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
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5) organizowanie przedmiotowych i międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów 

wiedzy, 

6) uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem wycieczek, imprez 

edukacyjnych czy rozrywkowych, 

7) doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, zajęcia 

otwarte, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych, 

8) wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 

4. Zebrania zespołu odbywają się co najmniej raz w każdym okresie. 

5. Z zebrania zespołu sporządza się protokół. 

 

§ 32 

1. W Liceum funkcjonują: 

1) zespół wychowawczy, 

2) zespoły przedmiotowe, 

3) zespoły (komisje) zadaniowe, 

4) lider WDN. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) planowanie, koordynacja i realizacja pracy wychowawczej Liceum, 

2) wdrażanie oraz ocena realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego, 

3) kontrolowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, występujących                                

w Liceum, 

4) organizowanie i  rozwijanie działalności samorządowej uczniów, 

5) wnioskowanie do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej w sprawach związanych                           

z organizacją i realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych Liceum. 

3. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji, 

2) opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli programów nauczania, 
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3) dobór podręczników, 

4) opracowanie i modyfikowanie przedmiotowych zasad i kryteriów oceniania, 

5) ustalenie zasad i sposobu przeprowadzania badań osiągnięć uczniów i opracowanie 

ich wyników, 

6) opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych i planów naprawczych, 

7) opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej i doskonalenia zawodowego, 

8) planowanie lekcji koleżeńskich, 

9) dzielenie się z kolegami wiedzą i umiejętnościami, zdobytymi na kursach 

doskonalenia zawodowego. 

4. Do zadań zespołów (komisji) zadaniowych między innymi należy: 

1) organizacja i przeprowadzanie szkolnych eliminacji olimpiad przedmiotowych i 

konkursów szkolnych, 

2) badanie losów absolwentów Liceum, 

3) opracowywanie planów i programów szkolnych, 

4) wprowadzanie zmian w Statucie, tworzenie wewnątrzszkolnego prawa, 

5) promocja Liceum, 

6) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i planów dyżurów 

nauczycielskich, 

7) przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkolnego, kasacji zużytego sprzętu, 

pomocy dydaktycznych. 

5. Do zadań lidera WDN należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia 

zawodowego, 

2) opracowanie rocznych planów i sprawozdań, 

3) planowanie i organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

6. Dyrektor może tworzyć zespoły w zależności od bieżących potrzeb Liceum i powoływać 

przewodniczących tych zespołów, jak również koordynatorów do spraw realizacji 

określonych zadań statutowych i liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

§ 33 
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WYCHOWAWCA 

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu przez Dyrektora 

oddziałem. 

2. W miarę możliwości, nauczyciel wychowawca powinien swoją funkcję sprawować 

podczas całego etapu edukacyjnego danego oddziału. 

3. Dyrektor szkoły może zmienić lub odwołać wychowawcę z powierzonej funkcji. 

4. Zmiana lub odwołanie wychowawcy może nastąpić: 

1) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela, uniemożliwiającej pełnienie 

obowiązków wychowawcy, 

2) z przyczyn niewywiązywania się z obowiązków 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek złożony do Dyrektora 

szkoły przez 2/3 rodziców oddziału lub pełnoletnich uczniów  

§ 34 

1. Wychowawcy klasowemu Liceum przysługują wszystkie prawa określone dla nauczyciela 

i podlega on wszystkim właściwym dla niego obowiązkom. 

2. Ponadto wychowawcy klasowemu przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia z umotywowanym wnioskiem o rezygnację z powierzonej mu funkcji i 

przedłożenia go Dyrektorowi Liceum do rozpatrzenia, 

2) współdziałania i pomocy ze strony rodziców w sprawach związanych z opieką nad 

wychowankiem, 

3) uzyskania pomocy ze strony Dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego i 

kolegów w rozstrzygnięciu konfliktów między nim a klasą lub wychowankiem, 

4) przedstawienia własnej opinii w sprawie skreślenia ucznia z rejestru uczniów, 

5) występowania w obronie praw wychowanków, wynikających z Międzynarodowej 

Konwencji Praw Dziecka, 

6) sprzeciwu w sprawach, dotyczących przeciwdziałania przeciążeniu uczniów 

zadaniami domowymi oraz sprawdzianami. 

3. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi wychowanków, ich dojrzewaniu do 

życia w rodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie, 
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2) inspirowanie i wspieranie działań zespołowych wychowanków, 

3) kształtowanie atmosfery, eliminującej konflikty w zespole oraz życzliwego 

stosunku do kolegów, 

4) poznanie problemów, sytuacji rodzinnej i potrzeb wychowanków oraz 

występowanie do Dyrektora z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu problemu 

5) systematyczne zbieranie informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu 

swoich podopiecznych i informowanie o nich rodziców (prawnych opiekunów), 

6) współdziałanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym lub poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz 

umożliwienie rodzicom i opiekunom uczniów kontaktów z tymi placówkami, 

7) współdziałanie z nauczycielami, uczącymi w jego klasie, 

8) udzielanie pomocy i opieki niezbędnej do zorganizowania i przeprowadzenia 

wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych, 

9) ustalanie klasyfikacyjnej oceny zachowania, 

10) udzielanie uczniom upomnień i nagan oraz występowanie do Dyrektora z 

wnioskami w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar, 

11) prowadzenie elementów doradztwa zawodowego, 

12) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego, w tym arkuszy ocen ucznia, 

13) informowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  

14) wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły, regulaminami 

wewnętrznymi, zasadami klasyfikacji. 

15) usprawiedliwianie nieobecności uczniów. 

4. Wychowawca, zwłaszcza początkujący, ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze 

strony Dyrektora, jego zastępcy, pedagoga szkolnego i doświadczonych kolegów. 

5. Wychowawcy wszystkich oddziałów współpracują ze sobą i koordynują swoje działania w 

ramach zespołu wychowawczego. 

§ 35 

PEDAGOG/ PSYCHOLOG 

1. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy pomoc wychowawcom klas,                              

a także: 
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom                            

i słuchaczom, a także współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, 

4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się,  

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-

profilaktycznym, 

8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja 

oceny Radzie pedagogicznej. 

2. W ramach swojej pracy pedagog i psycholog  szkolny współpracuje z: 

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

2) Poradnią Rodzinną, 

3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

4) Powiatowym Urzędem Pracy, 

5) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

6) Komendą Powiatową Policji, 

7) Sądem Rejonowym. 

3. Pedagog i psycholog wyniki swojej pracy przedstawia dwa razy w roku na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 

4. Pedagog i psycholog za powierzone mu obowiązki odpowiada przed Dyrektorem Szkoły. 

5. W szkole może być utworzone stanowisko pedagoga specjalnego. Zakres zadań pedagoga 

specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  
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a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 

w życiu szkoły; 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami, 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

7. W szkole może być zatrudniony terapeuta pedagogiczny. Do jego zadań należy w szcze-

gólności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo-

wymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz 

monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły; 
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3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze tera-

peutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyj-

nym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainte-

resowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Rozdział VIII  

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA 

RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZINY 

§ 36 

1. Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną między innymi 

przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie: 

1) diagnozowania środowiska ucznia, 

2) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

3) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów 

oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

4) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz 

udzielaniu informacji w tym zakresie, 

5) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 

6) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie: 

1) wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się, 



40 
 

2) nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 

3) pomocy psychologicznej, 

4) profilaktyki uzależnień, 

5) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 

6) edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny 

charakter problemów z uwzględnieniem potrzeb środowiska. 

4. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

wydaje opinie między innymi w sprawach: 

1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

2) indywidualnego programu lub toku nauki oraz innych sprawach określonych 

w przepisach odrębnych. 

5. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły /na wniosek rodziców/ poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia 

indywidualnego, dla dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi 

stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

6. Szkoła współdziała z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów uczniów i ich rodzin, udzielania opieki i 

pomocy psychologiczno-pedagogiczne, między innymi z: 

1) ośrodkami pomocy społecznej poprzez organizowanie w szkole dożywiania uczniów na 

podstawie decyzji wydanych przez MOPS/GOPS, informowanie ośrodków pomocy 

społecznej o stwierdzonej trudnej sytuacji społeczno-bytowej uczniów lub o rodzinach 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

wnioskowanie do MOPS/GOPS o analizę sytuacji rodziny i udzielenie pomocy odpowiednio 

do stwierdzonych przez ośrodki pomocy społecznej potrzeb; 

2) sądem i policją poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie do sądu                           

w sprawach rodzinnych, realizację z przedstawicielami policji zadań z zakresu edukacji                       

i profilaktyki. 

Rozdział IX 
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ORGANIZACJA I FORMY WSPOŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W 

ZASKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI 

§ 37 

1. Rodzice mają prawo: 

1) brać udział w pracach Rady Rodziców na terenie klasy i szkoły; 

2) zasięgać porad pedagoga szkolnego i korzystać z pomocy poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innych specjalistycznych w sprawach dotyczących swojego 

dziecka; 

3) zgłaszać wnioski i propozycje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły; 

4) wyrażać opinie dotyczące pracy liceum w kontaktach z dyrektorem szkoły; 

5) wystąpić w każdym czasie z prośbą do nauczyciela o rzetelną informację na temat 

swojego dziecka, 

6) rodzice każdego ucznia mają prawo do indywidualnego kontaktu na terenie szkoły 

z nauczycielami uczącymi lub z wychowawcą, 

7) rodzice lub opiekunowie mają prawo otrzymać do obejrzenia poprawioną pracę 

pisemną swojego dziecka, 

8) rodzice lub opiekunowie mają prawo do wyrażania opinii na temat postępów lub 

niepowodzeń w nauce swojego dziecka i przekazywania ich dyrektorowi szkoły 

§ 38 

1. Rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowa-

nia i kształcenia uczniów. Przewiduje się następujące formy współdziałania: 

1)      rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi ich dzie-

ci, Dyrektorem, 

2)      zebrania rodziców i opiekunów (wywiadówki i konsultacje) zwoływane przez wycho-

wawcę lub dyrektora przynajmniej dwa razy w ciągu roku, 

3)      kontakt przez dziennik elektroniczny (wiadomości, ogłoszenia, uwagi, wpisy ocen kla-

syfikacyjnych, przewidywanych i bieżących, odnotowywanie frekwencji itp.), 

4)      „Drzwi Otwarte Liceum”, których termin i przebieg określa Dyrektor, 

5)      inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę potrzeb. 
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2. Formy współdziałania w szczególności winny uwzględniać prawa rodziców do: 

1)      znajomości Statutu liceum i innych dokumentów regulujących jego funkcjonowanie, 

2)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

3)      wymiany informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i 

przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

3. Rodzice i opiekunowie uczniów uczęszczających do liceum mają obowiązek: 

1)      zapewnić swoim dzieciom należyte warunki do nauki, 

2)      zakupić wskazane przez nauczycieli podręczniki i inne pomoce naukowe mające służyć 

indywidualnie ich dziecku, 

3)      dbać o regularne uczęszczanie ich dziecka do liceum oraz udzielać dziecku wszelkiej 

innej pomocy w realizacji obowiązków szkolnych, 

5)      uczestniczyć w ustalonych stałych formach kontaktu rodziców z liceum (zebraniach, 

konsultacjach itp.), 

6)      regularnie sprawdzać w dzienniku elektronicznym wpisy dotyczące frekwencji oraz 

postępów w nauce dziecka (oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne przewidywane, śródroczne, 

roczne i końcowe, zagrożenia ocenami niedostatecznymi itp.), 

7)      współuczestniczyć w przygotowywaniu wycieczek, obozów, imprez kulturalnych i in-

nych organizowanych w liceum oraz poza nim, 

8)      uczestniczyć w pracy rad klasowych i Rady Rodziców. 

4. Rodzice mogą wspierać działalność Rady Rodziców rzeczowo lub finansowo. 

 

Rozdział X 

UCZNIOWIE LICEUM 

§ 40 

1. Szkoła zobowiązana jest do poszanowania praw określonych w Konwencji o Prawach  

Dziecka, w tym w szczególności prawa do nauki ukierunkowanej na: 

1) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności 

umysłowych i fizycznych ucznia, 
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2) rozwijanie w uczniu szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz 

dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, 

3) rozwijanie w uczniu szacunku dla jego tożsamości kulturowej, języka i dla wartości 

narodowych kraju, w którym mieszka, kraju, z którego pochodzi, jak i dla innych 

kultur, 

4) przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w 

duchu pokoju, tolerancji i równości, 

5) rozwijanie w uczniu poszanowania środowiska naturalnego. 

 

§ 41 

REKRUTACJA 

1. Nabór kandydatów odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz 

koncepcją dydaktyczno – wychowawczą Liceum, prezentowaną kandydatom i ich 

rodzicom podczas „drzwi otwartych szkoły”, na stronach internetowych, akcji promocyjnej 

w szkołach podstawowych i w rozmowach indywidualnych. 

2. Przeprowadzenie rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi 

Michałowskiej w Brodnicy odbywa się w ustalonych terminach podanych do publicznej 

wiadomości 

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej liceum, jest ukończenie szkoły podstawowej 

publicznej lub szkoły podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – 

stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki. 

4. Liceum ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 

do szkoły oraz listy kandydatów przyjętych do liceum w ustalonych terminach . 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo do szkół ponadpodstawowych mają: 

1) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, 

2) kandydaci o ukierunkowanych a udokumentowanych zdolnościach, 

3) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 



44 
 

6. Zasady obowiązujące przy rekrutacji: 

1) Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych 

w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

2) Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. 

3) Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej. 

4) We wszystkich klasach języki obce nauczane będą w grupach międzyklasowych, 

dostosowanych do poziomu zaawansowania umiejętności językowych uczniów lub 

międzyoddziałowych. Szkoła zapewnia kandydatom kontynuację nauki języka 

obcego pierwszego - języka angielskiego lub języka niemieckiego. 

5) W procesie rekrutacji punktowanie osiągnięć przelicza się zgodnie z prawem w 

tym zakresie . 

6) W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu ósmoklasisty w danej części 

lub całości przyznaje się liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej wg zasad określonych przez rozporządzenie . 

7) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych wymienionych w załącznikach do 

zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do 

wybranej klasy niezależnie od przyjętych kryteriów. 

8) Wszelkie dodatkowe osiągnięcia (sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz 

osiągnięcia artystyczne i sportowe) – wymienione w załącznikach do zarządzenia 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty należy udokumentować oryginałem 

zaświadczenia/dyplomu wydanego odpowiednio przez Kuratora lub organizatora 

olimpiady/konkursu. 

9) Obowiązujące terminy rekrutacji – określone są w harmonogramie zamieszczonym 

na stronie szkoły. 

10) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych można wystąpić z wnioskiem do 

komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

Uzasadnienia sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. 

11) Odwołanie w stosunku do rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej należy 

kierować do dyrektora szkoły nie później niż wciągu 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. Odwołanie będzie rozpatrzone przez dyrektora szkoły w terminie 7 

dni od dnia złożenia. Na rozstrzygnięcie decyzji dyrektora szkoły służy skarga do 

sądu administracyjnego. 
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12) Niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów, dotyczących składania 

dokumentów, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do 

Liceum. 

13) Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w przypadku dysponowania wolnymi 

miejscami w szkole. 

 

§ 42 

UCZEŃ MA PRAWO 

1. Do znajomości własnych praw, w tym : do uzyskania od nauczycieli i dyrektora wiedzy o 

przysługujących uczniowi prawach i  procedurach postępowania w razie ich naruszenia. 

2. Do nauki, w tym: 

1) swobodnego wstępu na zajęcia lekcyjne i wstępu do pomieszczeń szkolnych oraz 

korzystania ze sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru, 

2) uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne różnych form, 

3) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami, 

4) odpoczynku w czasie przerw lekcyjnych, przerw świątecznych oraz ferii, 

5) pomocy nauczyciela w przypadku trudności w opanowaniu realizowanego 

materiału, 

6) pomocy pedagoga szkolnego oraz poradni pedagogiczno-psychologicznej. 

3. Uczeń ma prawo do informacji, w tym: 

1) znajomości zasad oceniania, promowania i klasyfikowania i norm szczegółowo 

określonych w  Wewnątrzszkolnym Ocenianiu i  Przedmiotowym Ocenianiu, 

2) systematycznej, jawnej i umotywowanej oceny, 

3) wiedzy o każdej wystawianej przez nauczyciela ocenie, 

4) informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych, rocznych zgodnie                                

z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem, 

5) informacji dotyczących organizacji różnych form życia szkolnego. 

4. Uczeń ma prawo do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy, w tym: 
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1) uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, 

2) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez szkołę na jej terenie lub na 

obiektach współpracujących ze szkołą, 

3) indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania po spełnieniu określonych 

warunków, 

4) udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, 

5) uczestnictwa i inicjowania działań naukowych, sportowych i rozrywkowych na 

terenie Szkoły. 

5. Uczeń ma prawo do prywatności, w tym: 

1) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego, 

2) zgłaszania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu ( informacje takie nie mogą być 

rozpowszechniane), 

3) tajemnicy korespondencji. 

6. Uczeń ma prawo do wolności wypowiedzi, w tym: 

1) wyrażania opinii kontrowersyjnych, opinie te nie mogą naruszać dóbr innych osób, 

2) wyrażania opinii kontrowersyjnych niezgodnych z programem nauczania, nie 

zwalnia to jednak ucznia od znajomości treści przewidzianych w tym materiale, 

3) przedstawienia dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków, opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów oraz otrzymania informacji o sposobie ich 

załatwienia. 

7. Uczeń ma prawo do wolności religii i przekonań, w tym: do  wolności myśli, sumienia i 

wyznania, jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

8. Uczeń ma prawo do wolności od przemocy psychicznej i fizycznej, w tym: 

1) poszanowania godności osobistej, 

2) opieki wychowawczej, której zasady określa szkolny program wychowawczo- 

profilaktyczny 

3) bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej                                     

i psychicznej, w tym lobbing. 
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9. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia, w tym: 

1) higienicznych warunków nauki, 

2) równomiernego rozłożenia oraz różnorodności zajęć w poszczególne dni tygodnia, 

3) przerwy między lekcjami i nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 

10. Uczeń ma prawo do inicjatywy społecznej i obywatelskiej, w tym: 

1) przynależności do wybranej przez siebie organizacji i stowarzyszeń działających na 

terenie szkoły, 

2) przynależności do wybranej przez siebie organizacji i stowarzyszeń poza szkołą za 

zgodą rodziców, 

3) udziału w tworzeniu niektórych aktów normatywnych regulujących życie szkoły. 

11. Uczeń ma prawo do opieki socjalnej na zasadach określonych przez szkołę: 

1) otrzymania stypendium naukowego za osiąganie wysokich wyników w nauce, 

2) otrzymywania stypendium socjalnego, 

3) otrzymywania stypendium Marszałka za wybitne wyniki w nauce, 

4) otrzymywania stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia wybitne na tle 

społeczności. 

12. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają 

prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć 

lekcyjnych jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu 

umożliwiającym udział  w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki 

dyplomatyczne lub konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo 

stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości; 

4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w 

charakterze pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 
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6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach 

przewidzianych  dla obywateli polskich. 

18. Formy wsparcia, o których mowa wyżej są organizowane na warunkach 

określonych  w odrębnych przepisach prawa. 

 

§ 43 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK 

1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminach szkolnych  i  

procedurach. 

2. Uczęszczania do szkoły, w tym: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

2) w pełni wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę, 

3) wyłączania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach 

lekcyjnych oraz odkładania ich w wyznaczone miejsce, 

4) usprawiedliwiania nieobecności w szkole zgodnie z zasadami i trybem określonym 

w Statucie Szkoły i procedurach, 

5) przestrzegania ceremoniału szkolnego. 

3. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: 

1) w czasie zajęć edukacyjnych zachowywać się zgodnie z zasadami kultury 

względem nauczyciela i innych uczniów oraz pracowników szkoły, 

2) współtworzyć właściwą atmosferę lekcji sprzyjającą zdobywaniu i rozwijaniu 

wiadomości i umiejętności oraz kształtowaniu poprawnych relacji między uczniem 

i nauczycielem oraz w zespole uczniowskim, 

3) z szacunkiem i kulturą odnosić się do wszystkich nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

4. Dbania o piękno i kulturę języka, w tym: 

1) wypowiadania się w sposób jasny i poprawny, 

2) budowania swoich opinii zgodnie zasadami kultury języka, 

3) unikania stosowania języka potocznego (ulicy). 
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5. Przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego, w tym: 

1) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, 

2) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

3) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

4) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

5) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji o sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu 

powierzającego, 

6) naprawieniu wyrządzonej przez siebie szkody, 

7) rozwiązywania ewentualnych sporów na zasadach określonych w statucie szkoły, 

8) nieużywania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć szkolnych. 

6. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie  własne i innych, w tym: 

1) noszenia na stałe w szkole i poza nią legitymacji szkolnej, 

2) dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć lekcyjnych i przerw, 

3) dbałości o własny rozwój fizyczny poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach 

wychowania fizycznego, 

          4) nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o 

podobnym działaniu, 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu, 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć, przerw 

5) spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych ( wyjątek stanowią osoby chore w 

uzgodnieniu z nauczycielem) 

6) używać telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, 

odtwarzaczy podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, sportowych i zajęciach 

wychowawczych bez zgody nauczyciela, 

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych, 

8) zapraszać obcych osób do szkoły. 
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7 .  Dbania o zasady ubierania się, w tym: 

1) dbałość o czystość własnego ciała i ubrań 

2) konieczność noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (biała 

bluzka, ciemne spodnie lub spódnica, krawat), 

3) dbałość o estetyczny wygląd podczas zajęć organizowanych przez szkołę w 

instytucjach publicznych 

8. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, w tym: 

1) poszanowanie mienia szkolnego, 

2) dbałości o czystość gabinetów lekcyjnych, szkolnych korytarzy i sanitariatów, 

3) przestrzegania kierunku ruchu przy wejściu do szkoły i na schodach, 

4) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywania porządku na 

korytarzach i w pomieszczeniach, nieniszczenie ścian, elewacji budynku i sprzętu; 

za zniszczone mienie uczeń ponosi odpowiedzialność materialną. 

§ 44 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę 

do Dyrektora  w terminie do 7 dni. 

2. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji 

i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia 

zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z 

zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania 

którejś ze stron od niniejszego orzeczenia. 

3. Uczeń lub jego rodzice  mają prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do organu 

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, a także do sądu. Mogą zwrócić się 

o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka. 

Rozdział XI 

OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

§ 45 

1. Opiekę nad uczniami Liceum sprawują: 
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1) na terenie Liceum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i 

pozalekcyjnych nauczyciele, prowadzący te zajęcia. Obowiązkiem nauczycieli jest 

sprawdzenie obecności uczniów i odnotowanie jej w dzienniku zajęć na każdej 

lekcji. W przypadku niedyspozycji ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia, kieruje 

go do wychowawcy, a w niektórych przypadkach do pedagoga szkolnego lub 

dyrekcji Liceum. 

2) podczas zajęć poza terenem Liceum, w trakcie wycieczek: wychowawca, 

nauczyciele Liceum zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem tych zajęć. 

Opiekunowie zobowiązani są do poznania i realizowania przepisów BHP oraz 

złożenia dyrekcji Liceum stosownej dokumentacji, w tym pisemnej deklaracji 

odpowiedzialności za uczniów, 

3) podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele zgodnie z opracowanym 

harmonogramem dyżurów. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyżur 

pełni inny nauczyciel, wskazany w harmonogramie dyżurów lub wyznaczony przez 

wicedyrektora, 

4) w czasie lekcji uczniowie, nieuczęszczający na lekcje religii lub na zajęcia  z 

wychowania do życia w rodzinie, mają obowiązek zgłaszania się do biblioteki 

szkolnej, gdzie pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Jeśli w/w zajęcia 

odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, uczniowie, na 

podstawie pisemnej zgody rodziców , mogą przebywać poza terenem szkoły, 

5) w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku- sala gimnastyczna, pracownie 

informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny nauczyciel 

prowadzący zajęcia, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na 

początku roku zapoznaje z nim uczniów, 

6) ucznia może zwolnić z lekcji Dyrektor Szkoły, Wicedyrektorzy, wychowawca 

klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, na 

którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły, 

7) w przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje i zwolnić 

uczniów z ostatnich, 

8) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem 

zawiadamia Dyrektora Szkoły 

9) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest przez: 

a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i 

zajęciach dodatkowych 
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b) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie 

c) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły 

d) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia 

 

§ 46 

1. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką wychowawcy klasy i pedagoga 

szkolnego, którzy zobowiązani są w ciągu pierwszych tygodni nauki do zebrania 

dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej, warunków domowych ucznia poprzez 

ankiety i indywidualne rozmowy z rodzicami. Informacje o uczniach szczególnej troski 

wychowawca ma obowiązek przekazać pedagogowi szkolnemu oraz zespołowi uczącemu 

w danej klasie  i wspólnie zorganizować szczególne formy opieki. Wychowawcy oraz 

pozostali nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

2. Uczniowie niepełnosprawni lub z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

potrzebie nauczania indywidualnego, a także chorujący ponad miesiąc są pod szczególną 

opiekę wychowawcy i nauczycieli, uczących w danej klasie, i mogą być kierowani za ich 

zgodą lub rodziców do zespołów wyrównawczych. 

3. Uczniowie, którzy z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebują 

opieki, korzystają w miarę możliwości finansowych Liceum ze stałej lub doraźnej pomocy 

materialnej. 

4. Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów określa „Regulamin przyznawania 

pomocy materialnej uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi 

Michałowskiej”. 

5. Specjalistyczną opiekę, pomoc i opiekę pedagogiczno-psychologiczną w stosunku do 

uczniów, rodziców i nauczycieli pełni w Liceum pedagog szkolny. 

6. Pomoc i opieka psychologiczno-pedagogiczna, o której jest mowa w ust.5, polega                          

w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                     

i  umożliwianiu ich zaspokojenia, 
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3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych                                   

i podejmowaniu działań przeciwdziałających  im, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowaniu różnorodnych form tej pomocy, 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli, 

7) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

ora zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu, 

8) wspieraniu w działaniach, nauczycieli i rodziców w działaniach sprzyjających 

wyrównaniu szans edukacyjnych ucznia  oraz rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do 

indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, 

7. W zakresie pomocy i opieki psychologiczno-pedagogicznej, o której jest mowa w ust.6.  

Liceum współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, właściwą terytorialnie. 

8. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  i nieodpłatne. 

9. Stałą opieką zdrowotną nad uczniami w siedzibie Liceum sprawuje, zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami zawodowymi i przepisami, warunkującymi funkcjonowanie służby zdrowia 

w szkołach, pielęgniarka szkolna. 

10. Szczegółowy zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej ustalony jest na podstawie przepi-

sów prawa 

§ 47 

1. Dla zapewnienia sprawnej działalności wychowawczo-opiekuńczej Dyrektor Liceum 

wyznacza nauczycieli, pełniących obowiązki wychowawców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-opiekuńczej wskazane jest, 

aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego cyklu 

kształcenia w Liceum. 

  

ROZDZIAŁ XII 



54 
 

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA ORAZ TRYB 

WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY    

§ 48 

1. Szkoła nagradza ucznia za: 

1) wyróżniającą naukę i pracę społeczną, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia (naukowe, sportowe), 

4) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły, środowiska, 

5) działalność samorządową, 

6) wolontariat, 

7) dzielność i odwagę. 

2. Za wyżej wymienione postawy i  osiągnięcia uczeń może być nagrodzony: 

1) pochwałą wychowawcy klasy, 

2) pochwałą dyrektora szkoły, 

3) dyplomem uznania, 

4) nagrodą książkową lub rzeczową, 

5) wystosowaniem listu pochwalnego do rodziców, 

6) świadectwem z biało- czerwonym paskiem, 

7) wyróżnienie poprzez umieszczenie na tablicy „Wyróżniający się Współcześni 

Filomaci”, 

8) nagrodą pieniężną w postaci stypendium naukowego (w miarę posiadanych przez 

szkołę środków finansowych na ten cel). 

3. Klasa z najwyższą średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych i klasa z najlepszą frekwencją 

w szkole otrzymują jako wyróżnienie puchary Dyrektora Szkoły. Puchary te są 

przechodnie i przyznawane  na 1 rok. 

4. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody:  

1. zastrzeżenia do przyznanej nagrody mają formę wniosku złożonego na piśmie przez 

ucznia szkoły, jego rodziców; 
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2. wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od powzięcia 

informacji o przyznanej nagrodzie; 

3. wniosek ma zawierać uzasadnienie, dla którego jest składany; 

4. dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych jest zobowiązany odpowiedzieć wniosko-

dawcy pisemnie na złożony wniosek; 

5. w czasie rozpoznawania zastrzeżeń, dyrektor szkoły może wykorzystać opinię wy-

chowawcy oddziału danej klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, nauczycieli pracu-

jących w szkole, uczniów szkoły i ich rodziców; 

6. wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne w sprawie złożonych zastrzeżeń do przy-

znanej nagrody; 

7. w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem 

dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z 

wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

8. powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

SYSTEM POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO 

§ 49 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH 

1. Nieobecności na zajęciach obowiązkowych muszą być usprawiedliwione, przy czym: 

1) usprawiedliwianie nieobecności ucznia niepełnoletniego pozostaje obowiązkiem 

jego rodziców (prawnych opiekunów), 

2) uczniowie pełnoletni mogą sami usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach. 

2. W przypadku usprawiedliwień budzących wątpliwości, wychowawca, pedagog lub 

nauczyciel mają prawo porozumieć się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

3. Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności na pojedynczych 

godzinach lekcyjnych, może je usprawiedliwiać nauczyciel przedmiotu. 

4. W przypadku przewidywanej lub dłuższej nieobecności ucznia w Szkole rodzice (prawni 

opiekunowie) powinni poinformować o tym wychowawcę. 

5. Uczeń przedkłada wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności od 

rodziców ( prawnych opiekunów) lub lekarza w ciągu jednego tygodnia  po powrocie do 

szkoły. 
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6. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami uczniów ma prawo podjąć decyzję o 

szczególnym trybie usprawiedliwiania nieobecności uczniów lub zmienić zasady 

usprawiedliwiania w trakcie roku szkolnego, jeżeli sytuacja wychowawcza w danym 

zespole uczniowskim tego wymaga. 

7. Za nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach uczeń otrzymuje: 

1) upomnienie wychowawcy za 9 – 15 godzin nieusprawiedliwionych, 

2) naganę wychowawcy za 16 – 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

3) upomnienie Wicedyrektora 30-38 godzin nieusprawiedliwionych, 

4) naganę Dyrektora powyżej 39 godzin nieusprawiedliwionych. 

8. Nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na: 

1) obniżenie oceny z zachowania, 

2) decyzję o przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, 

§ 50 

RODZAJE KAR  ORAZ TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY  

1. Postępowanie wychowawcze w stosunku do uczniów nieprzestrzegających Statutu Szkoły 

i regulaminów wewnętrznych, w tym nieuczęszczania do szkoły bez usprawiedliwienia, 

którzy zostali już ukarani innymi uwagami, odbywa się w ramach interwencji 

wychowawczej. 

2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły: 

1) uwagą w dzienniku lekcyjnym wpisaną przez nauczyciela lub wychowawcę klasy, 

2) przeprowadzeniem rozmowy przez wychowawcę lub nauczyciela na temat 

niepożądanego zachowania, której celem ma być zmiana postawy wychowanka. 

Uczeń sam winien określić, w jaki sposób można naprawić wyrządzone przez niego 

szkody (materialne lub moralne). Jeśli tego nie potrafi, wychowawca lub 

nauczyciel wskazuje sposób zadośćuczynienia lub poprawy zachowania, 

3) przeprowadzeniem rozmowy z rodzicami o problemach wychowawczych (jeśli 

zachowanie ucznia nie uległo poprawie) w czasie zaplanowanego spotkania lub w 

terminie wyznaczonym przez wychowawcę (nauczyciela przedmiotu), 

4) upomnieniem wychowawcy, 

5) naganą wychowawcy (na forum klasy), 
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6) upomnieniem Wicedyrektora, w czasie przeprowadzenia rozmowy z uczniem oraz 

jego rodzicami przez wychowawcę w obecności Wicedyrektora nadzorującego 

prace danej klasy i pedagoga szkolnego, 

7) naganą Dyrektora Szkoły udzieloną w trakcie rozmowy Dyrektora Szkoły z 

uczniem w obecności wychowawcy, z powiadomieniem rodzica  

8) usunięciem ze szkoły. 

3. Uczeń, który swoim zachowaniem wyrządził szkodę materialną drugiej osobie lub 

zniszczył mienie szkoły zobowiązany będzie do napraw spowodowanych szkód. 

4. Wychowawca klasy ma prawo zakazać uczniowi, wobec którego zastosowano kary 

statutowe, udziału w imprezach, wyjazdach, wycieczkach klasowych lub szkolnych. 

5. Wychowawca informuje rodziców o nałożonych na ucznia karach. 

6. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora, jeśli decyzji o nałożeniu 

kary nie podjął Dyrektor. Termin odwołania w formie pisemnej od nałożonej kary nie 

może przekraczać 5 dni od jej nałożenia. 

7. Uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej mu na piśmie nagany Dyrektora w ciągu 5 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie. 

8. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni przez powołaną przez Dyrektora 

komisje w składzie: wicedyrektor wskazany przez Dyrektora Szkoły, pedagog, 

wychowawca i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Decyzja komisji jest ostateczna. 

9. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia albo powstania innego sporu uczeń lub 

jego rodzice mają prawo zwrócić się do Dyrektora z prośbą o rozpatrzenie powstałego 

sporu po zakończonej mediacji przez wychowawcę klasy. Ostateczną decyzję 

rozstrzygającą spór podejmuje Dyrektor po wysłuchaniu obu stron. 

10. Jeśli jedną ze stron jest Dyrektor, to uczeń lub jego rodzice  mają prawo zwrócić się do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z prośbą o rozpatrzenie powstałego 

sporu. 

11. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli 

uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady rodziców, rady 

pedagogicznej. 

12. Stopniowanie w/w kar nie obowiązuje w przypadku szczególnie poważnych wykroczeń. 

13. Decyzje wychowawcze w sprawie obniżenia oceny z zachowania należy odnotować w 

dzienniku. 
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14. Decyzje wychowawcze w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły należy 

odnotować w arkuszu ocen, przekazanie rodzicom  informację o podjętych czynnościach w 

przypadku ucznia niepełnoletniego. 

§ 51 

PRZYPADKI  SZCZEGÓLNE 

1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego,                     

w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego , używanie alkoholu lub innych środ-

ków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział 

w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu,                

a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu 

rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 

2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. 

Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:                

- używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych, 

również tych publikowanych w Internecie;                                                                                      

- używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów; 

- wagarów; 

- udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły; 

- powtarzających się zachowań agresywnych; 

- prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych; 

- przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu 

innych uczniów; 

- przejawiania zachowań niemoralnych, 

należy podjąć następujące działania:  

a. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

1. Wychowawca klasy informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora 

szkoły. 

2. Wychowawca klasy wzywa do szkoły rodziców ucznia w celu przekazania im uzyska-

nej informacji; przeprowadza rozmowę  z rodzicami i uczniem. W przypadku po-

twierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowa-

nia, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku in-

terwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom podpisanie kontraktu przewi-

dującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy oraz 

konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych; udział w zajęciach tera-

peutycznych – indywidualnych lub grupowych, zmianę klasy na równorzędną (za 

zgodą dyrektora szkoły). 

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiary-

godnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrek-

tor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję. 
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4. W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, dyrektor szkoły zwraca się 

prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj:  Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej,  Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,  

Policji – Wydział Prewencji  i innych w zależności od potrzeb. 

b. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art.304 §2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły, jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

§ 52 

SKREŚLENIE UCZNIA 

1. Decyzją Dyrektora, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 

Samorządu, uczeń liceum, może być skreślony z listy uczniów szkoły za: 

1) dystrybucję lub posiadanie alkoholu lub środków odurzających, 

2) dystrybucję, posiadanie lub stosowanie środków narkotycznych, 

3) używanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób, 

4) kradzież, 

5) fałszowanie zwolnień lub innych dokumentów szkolnych, 

6) niszczenie mienia szkoły lub mienia innych osób, 

7) dokonanie przestępstwa komputerowego (świadome wprowadzanie wirusów, 

włamania na szkolną stronę internetową, podszywanie się pod legalnych 

użytkowników, przechwytywanie cudzej korespondencji e-mailowej, włamanie się 

do systemów komunikacyjnych w celu uzyskania darmowych połączeń, numerów 

kart kredytowych) na terenie szkoły, 

8) za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub 

innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu 

9) wulgarne zachowanie się wobec innych osób, 

10) nieprzestrzeganie statutu pomimo ukarania naganą dyrektora, 

11) wybryki chuligańskie w szkole i poza nią, 

12) zamieszczanie w środkach masowego przekazu informacji o pracownikach szkoły i 

o szkole bez zgody dyrektora, 
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13) posiadanie broni i innych ostrych narzędzi lub użycie substancji chemicznych, 

14) otrzymanie w ciągu cyklu nauczania w szkole 2 nagan Dyrektora za naruszenie 

statutu, 

15) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, 

16) inne szczególnie rażące uchybienia statutowe. 

2. Tryb i zasady postępowania związane ze skreśleniem ucznia z listy uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej zostały szczegółowo 

rozpracowane w procedurze. 

Rozdział XIV 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

§ 53 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły, Dyrektor organi-

zuje pracę szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:  

1) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy, 

2) zdalne informowanie rodziców uczniów (poprzez stronę internetową szkoły lub dzien-

nik elektroniczny o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły,  

3) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły,  

4) ustalanie we współpracy z nauczycielami sposobu realizacji tych zadań. 

3. Dyrektor określa procedury funkcjonowania szkoły i postępowanie jego pracowników 

w czasie kształcenia na odległość. Procedury te są one odrębnymi dokumentami. 

4. Nauczyciele: 

1) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu 

umożliwiających interakcję między nimi a uczniami i ich rodzicami, 

2) uczestniczą w ustaleniu przez Dyrektora technologii informacyjno-

komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć, 

3) uczestniczą w ustaleniu przez Dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do rea-

lizacji zajęć, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać, 

4) inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów nauczania oraz, w razie po-

trzeby, modyfikują ten zestaw, 

5) realizują konsultacje z rodzicami, 
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6) przekazują uczniom i ich rodzicom ustalone przez dyrektora informacje 

o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie organiza-

cji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywi-

dualnego nauczania, jeżeli są organizowane, 

7) organizują zajęcia mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem 

monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

8) sprawdzają obecność uczniów w sposób przez siebie przyjęty, 

9) prowadzą zajęcia w czasie rzeczywistym na jednej, przyjętej przez Radę Peda-

gogiczną platformie edukacyjnej. 

5. Inni niż pedagogiczni pracownicy szkoły: 

1) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań, 

2) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania szkoły w 

okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

6. W zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą 

uczestniczyć tylko nauczyciel i uczniowie danego oddziału, a także osoby pełniące 

nadzór pedagogiczny. 

7. Uczniowie 

1) Uczniowie są zobowiązani do: 

a) obecności na wszystkich zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji 

w ramach pracy edukacyjnej na odległość, 

b) aktywnego uczestniczenia w zajęciach, posiadania przy sobie niezbędnych 

materiałów i przyborów szkolnych potrzebnych do danych zajęć eduka-

cyjnych; 

c) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli, 

d) systematycznej pracy w domu, 

e) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organi-

zując tym samym naukę własną w domu,  

f) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie, 

g) codziennego logowania się na swoim koncie w dzienniku elektronicznym 

Vulcan oraz wykonywania zadań i poleceń tam zawartych, 

2) Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w spo-

sób niezgodny z prawem. W szczególności:  

a) zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego 

zajęcia online i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody, 
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b) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów 

nauczyciela i pozostałych uczniów bez ich zgody, 

c) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób 

trzecich i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich 

kont internetowych, udostępniać swoje konto osobom trzecim,  

d) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczycie-

le do odpowiednich komunikatorów.  

3) Wszyscy uczniowie mają obowiązek posiadania pełnego sprzętu do nauki 

zdalnej. 

4) W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn 

obiektywnych (przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowied-

nich narzędzi do komunikacji zdalnej), informuje o tym swojego wychowaw-

cę.  

5) W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może re-

alizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje 

dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły. 

8. Rodzice 

1) W ramach kształcenia na odległość rodzice mają obowiązek pozostawać 

w kontakcie z wychowawcą (w tym brać udział w zebraniach online na plat-

formie Teams zorganizowanej przez wychowawcę klasy) i nauczycielami, ko-

rzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową 

szkoły.  

2) W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze wzglę-

dów zdrowotnych lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są 

do poinformowania o tym fakcie wychowawcę za pomocą dzienniczka elek-

tronicznego. 

3) Rodzice mają obowiązek zapewnić swojemu dziecku sprzęt do nauki zdalnej 

(komputer, mikrofon, kamerka, dostęp do Internetu), a w przypadku braku ta-

kiej możliwości ma obowiązek osobiście odebrać ze szkoły  wypożyczony 

sprzęt. 

9. W okresie zawieszenia zajęć szkoły czynności jego organów (Rady pedagogicznej, 

Rady rodziców, Samorządu uczniowskiego) są podejmowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w 

formie protokołu (z zebrania), notatki (w innych przypadkach). 

10. Ochrona informacji i danych osobowych 

1) Nauczyciel zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu 

służbowego/prywatnego  oraz posiadanych danych i informacji (w tym także 

znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w 

tym wspólnie z nim zamieszkującymi  oraz przed  zniszczeniem.  
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2) Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia nauczyciela z obowiązku 

przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u 

Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie znajdą wewnętrzne 

procedury obowiązujące w placówce oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące-

go. 

 

Rozdział XV 

ZADANIA ADMINISTRACYJNE SZKOŁY, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY 

§ 54 

1. Zadania administracyjne szkoły: 

1) Prowadzenie i archiwizowanie obowiązującej dokumentacji. 

2) Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, korespondencji oraz 

przyjmowanie interesantów. 

3) Przygotowanie i opracowanie sprawozdań i informacji statystycznych. 

4) Prowadzenie księgi uczniów. 

5) Wydawanie legitymacji i zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom oraz duplikatów 

świadectw szkolnych na podstawie dokumentacji nauczania. 

6) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych. 

7) Rozliczanie rachunków z wydatków bieżących szkoły. 

8) Zaopatrywanie kancelarii w druki i druki ścisłego zarachowania oraz ich 

ewidencjonowanie. 

9) Przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych 

wypadków. 

10) Organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

11) Udzielanie informacji interesantom. 

12) Nadzór nad używaniem i przechowywaniem pieczęci. 

13) Inne zadania zlecone przez Dyrektora. 



64 
 

2. Zadania związane z gospodarką finansową, z rachunkowością i sprawozdawczością oraz z 

prowadzeniem spraw kadrowych realizuje Powiatowe Centrum Obsługi w Brodnicy i 

ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie. 

3. Plan finansowy Liceum jest sporządzany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę 

Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. 

Rozdział XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 55 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy używa tablic i pieczęci urzędowych o 

następujących treściach: 

1) pieczęci podłużnej o treści: I Liceum Ogólnokształcące  im. Filomatów Ziemi 

Michałowskiej ul. Lidzbarska 14, tel. (056)4982016  87-300 BRODNICA   (z 

numerem od 1-7) 

2) pieczęci dużej, okrągłej o treści: I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi 

Michałowskiej w Brodnicy opatrzonej Godłem Państwa, 

3) pieczęci małej, okrągłej o treści: I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 

opatrzonej Godłem Państwa. 

§ 56 

Szkoła posiada własny hymn, sztandar i ceremoniał. Warunki stosowania sztandaru i 

ceremoniału określone są w odrębnym dokumencie. 

 

§ 57 

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 58 

Zasady prowadzenia przez liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 59 
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Zmiany statutu wymagają formy pisemnej oraz trybu obowiązującego do uchwalenia statutu. 

  

§ 60 

1. Nowelizacja  Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej 

w Brodnicy została przyjęta przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 

2022 r. uchwałą RP nr 14/2022/2023. 

2. Poprzednia nowelizacja Statutu została przyjęta przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu 

w dniu 14 października 2019 r. uchwałą RP nr 8/2019/2020.  

3. Poprzednia wersja dokumentu traci moc prawną a powyższa wchodzi w życie z dniem 21 

grudnia 2022 r. 

4. Tekst jednolity Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi 

Michałowskiej w Brodnicy wraz z załącznikiem dotyczącym Wewnętrznego Oceniania  

uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14/2022/20203 i 15/2022/2023 Rady 

Pedagogicznej z dnia  15.12.2022 r., został ogłoszony w dniu 21.12.2022 r. przez 

obwieszczenie Dyrektora szkoły.  

5. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności 

szkolnej: 

1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na 

stronie internetowej szkoły, 

2) nauczyciele – na stronie internetowej, w bibliotece szkolnej,  

3) rodzice – na stronie internetowej, w bibliotece szkolnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  ww. dokumentu opracowała: KOMISJA DS. STATUTU SZKOŁY, WO 

I WEWNĄTRZSZKOLNEGO PRAWA. 

 


