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Rozdział 1 

Informacja o Szkole 

 

§ 1. 1. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, zwane dalej „Szkołą”, 

jest czteroletnią szkołą publiczną na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej umożliwiają-

cą uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą 

uczniów zgodnie z  tradycjami narodu polskiego, uniwersalnymi zasadami etyki oraz 

w poszanowaniu przyrody i środowiska. 

3. Szkoła ma siedzibę w Zakopanem przy ul. Słonecznej 1. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Tatrzański. 

5. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ul. Chramcówki 15 w Zakopanem. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświa-

ty w Krakowie. 

7. Szkoła w swojej działalności kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organu 

prowadzącego Szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dobrem ucznia, zasadą po-

szanowania godności ucznia i troską o jego zdrowie. 

 

§ 2. 1. W Szkole funkcjonują klasy dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, zwane dalej „dotychczasowym Liceum”, dla absol-

wentów gimnazjów. 

2. Szczegółowe informacje o dotychczasowym Liceum określa Rozdział 17 niniejszego Sta-

tutu. 

 

§ 3. 1. Szkoła używa pieczęci z nazwą i adresem: Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda 

Balzera; 34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1; tel.18 20 146 20; NIP 736-10-65-668 

2. Szkoła ma własny hymn i sztandar.  

 

§ 4. 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych. 

2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 5. 1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

§ 6. 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

przepisach. 

 

§ 7. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokony-

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

odrębne przepisy. 
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§ 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek oraz teren szkolny są całodobowo monito-

rowane wizyjnie. 

 

§ 9. Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda 

Balzera w Zakopanem; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólno-

kształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem; 

3) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Bal-

zera w Zakopanem; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów ucznia oraz 

osoby lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Liceum Ogólnokształ-cącego 

im. Oswalda Balzera w Zakopanem; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Tatrzański; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kura-

tora Oświaty w Krakowie; 

7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera 

w Zakopanem; 

8) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r.  –

 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły oraz sposoby ich realizowania 

 

§ 10. 1. Celem i zadaniem Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapew-

nienie im możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego i zdobycia szerokiej, nowocze-

snej wiedzy. 

2. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na kultury Europy i świata.  

3. Szkoła działa w oparciu o zasady: demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, samorządno-

ści oraz wzajemnej odpowiedzialności za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw. 

 

§ 11. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe 

oraz innych ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw i od-

noszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki. 

2. Działalność edukacyjna Szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szko-

ły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.  

4. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmuje: 
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1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodzi-

ców. 

5. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,  

czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem sub-

stancji psychotropowych, środków zastępczych oraz substancji psychoaktywnych. 

6. Diagnozę, o której mowa w ust. 5, przeprowadza wicedyrektor Szkoły. 

7. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 12. 1. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest: 

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejęt-

ności; 

2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pi-

sanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, 

wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami 

itp.; 

3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin; 

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych wniosków i opinii, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów; 

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi; 

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozu-

mienie; 

8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie 

do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

2. Cele kształcenia dla poszczególnych zajęć edukacyjnych są określone w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

§ 13. 1. Do zadań Szkoły należy: 

1) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej stanowiących kluczowe 

narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy; 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do histo-

rii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

4) dbanie o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, 

kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań 

na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią; 

5) skuteczne nauczanie języków obcych; 
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6) edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie wła-

sne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

7) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 

własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsię-

biorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw 

oraz do pracy zespołowej;  

8) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a 

także kultury i tradycji innych nacji; 

2. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 1, są realizowane poprzez: 

1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania; 

2) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przy-

gotowaniem pedagogicznym; 

3) organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem 

równowagi między nauką a wypoczynkiem; 

4) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami. 

3. Uczniom z niepełnosprawnościami Szkoła zapewnia optymalne warunki pracy. Wybór 

form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. 

4. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach prawa oświatowego; 

3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjali-

zacyjne i socjoterapeutyczne. 

5. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki  oraz przyjazną atmosferę do nauki.  

6. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli; 

2) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych organizowanych przez 

Szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

3) przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady bezpieczeń-

stwa i higieny pracy; 

4) urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie, jest systematycznie kontrolowany. 

 

§ 14. 1. W zakresie kształcenia Szkoła: 

1) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły; 

2) umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego; 

3) realizuje szkolne zestawy programów nauczania; 

4) organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe; 

5) umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 
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6) stwarza uczniom wybitnie zdolnym możliwości realizowania indywidualnego programu nau-

czania lub indywidualnego toku nauki. 

2. Zezwolenia na indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauki udziela Dy-

rektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. W zakresie wychowania Szkoła: 

1) dba o rozwój osobisty ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdro-

wotnym, estetycznym i moralnym; 

2) wyrabia wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę 

i czystość na terenie Szkoły; 

3) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

4) kształtuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

5) dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, eg-

zekwuje realizację obowiązku nauki; 

6) uczy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życio-

wych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

7) uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie i świecie w duchu patriotyzmu, 

szacunku dla dziedzictwa kulturowego; 

8) kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, umie-

jętności współdziałania i współtworzenia w Szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów i rodzi-

ców.  

4. Szczegółowe działania w zakresie wychowania określa szkolny program wychowawczo-

profilaktyczny. 

5. W zakresie pomocy i opieki Szkoła: 

1) zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich organizowanych zajęć obowiązkowych, dodat-

kowych nadobowiązkowych, imprez szkolnych i przerw między zajęciami oraz wycieczek 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) otacza uczniów opieką medyczną, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służ-

by zdrowia w szkołach; 

3) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

4) zapewnia pomoc ciężarnym uczennicom, którym umożliwia ukończenie Szkoły; 

5) zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami 

patologii społecznej; 

6) diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym; 

7) udziela pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy; 

8) kształtuje wrażliwość i poczucie odpowiedzialności wszystkich tworzących szkolną społecz-

ność w odniesieniu do  przejawów agresji i przemocy rówieśniczej; 

9) prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych 

nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom; 

10) zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 

11) zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce.  

 



7 

§ 15. 1. Dyrektor i nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć ob-

owiązkowych i przerw między nimi, w czasie zajęć pozalekcyjnych i zorganizowanych form 

wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach i pla-

cówkach publicznych. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno-

krajoznawczych, zagranicznych i zawodów sportowych odpowiada nauczyciel organizujący. 

3. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw między lekcjami według ustalonego harmo-

nogramu i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów. 

4. Dyrektor powierza każdy oddział tworzony w Szkole opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli, zwanego wychowawcą oddziału. 

5. Szkoła, a w szczególności wychowawca oddziału, nauczyciel uczący i pedagog szkolny 

otaczają szczególną troską i opieką uczniów klas pierwszych poprzez: 

1) zapoznanie z tradycjami i Statutem Szkoły; 

2) poznanie warunków domowych i rodzinnych; 

3) udzielanie im w miarę możliwości pomocy w przypadku stwierdzenia szczególnie trudnych 

warunków materialnych. 

6. Do sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi włą-

czeni są wychowawca oddziału i pedagog, a do indywidualnej pomocy zobowiązani są wszyscy 

nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły. 

 

§ 16. 1. Praca wychowawcza w Szkole jest realizowana przez wszystkich nauczycieli: 

1) podczas zajęć edukacyjnych; 

2) w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy oddziału; 

3) w trakcie dyżurów w czasie przerw między lekcjami; 

4) w czasie zaistniałych sytuacji wychowawczych podczas indywidualnego kontaktu nauczycie-

la z uczniem. 

2. W Szkole stwarza się uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i realizacji wła-

snych inicjatyw przez: 

1) działanie w samorządach klasowych i Samorządzie Uczniowskim; 

2) wspomaganie twórczych inicjatyw Samorządu Uczniowskiego przez nauczycieli i Dyrektora; 

3) wydawanie przez uczniów gazety szkolnej; 

4) udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

5) przygotowanie uroczystości szkolnych; 

6) udział uczniów w różnych konkursach oraz zawodach sportowych; 

7) udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych i rajdach; 

8) udział w różnych formach życia kulturalnego. 

3. W ramach realizacji zadań wychowawczych podejmowane są także takie przedsięwzięcia 

jak:  

1) działania na rzecz integracji europejskiej; 

2) organizowanie wymiany językowej ze szkołami z krajów Unii Europejskiej; 

3) organizowanie wycieczek zgodnie z Regulaminem wycieczek stanowiącym osobny doku-

ment; 
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4) kultywowanie tradycji Szkoły, regionu, kraju przez: 

a) godziny do dyspozycji wychowawców, poświęcone historii Szkoły i jej patronowi, 

b) dbałość o zachowanie pamięci o zmarłych nauczycielach Szkoły, 

c) poznawanie regionu Podhala,  

d) udział w akademiach szkolnych; 

5) organizowanie sesji popularnonaukowych; 

6) wychowanie do demokracji przez: 

a) zapoznanie uczniów klas pierwszych z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi funk-

cjonowania i organizacji Szkoły, a w szczególności ze Statutem Szkoły podczas godzin 

do dyspozycji wychowawcy oddziału,  

b) omówienie Konwencji o Prawach Dziecka i Konwencji o Prawach Człowieka,  

c) spotkania z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, pracownikami wyż-

szych uczelni, absolwentami Szkoły i studentami, 

d) pomoc w realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział 3 

Organy Szkoły 

 

§ 17. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 18. 1. Szkołą kieruje Dyrektor, któremu stanowisko powierza organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy ustawy 

Prawo oświatowe. 

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, 

a w szczególności: 

1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej 

pracy uczniów oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne; 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i powia-

damia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
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7) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnio-

ski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

Szkoły; 

8) sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie finanso-

wym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

9) opracowuje arkusz organizacyjny; 

10) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

11) ustala oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli; 

12) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy; 

13) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

14) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

15) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim 

i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły; 

16) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły; 

17) może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile 

kształcenia; 

18) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określo-

nych przepisami; 

19) podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wicedyrektora; 

20) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

21) wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje; 

22) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w 

szczególności organizacji harcerskich), których celem statutowym jest działalność wycho-

wawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły; 

23) przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez 

wychowawców oddziałów informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania; 

24) dopuszcza do użytku w Szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programy nau-

czania, które muszą spełniać warunki określone odrębnymi przepisami; 

25) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

26) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-

nego ucznia; 

27) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawu-

jącym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i 

numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

28) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania 

danych osobowych przez Szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych; 

29) organizuje w Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

30) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach: 
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1) przyjmowania uczniów do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy; 

2) skreślenia ucznia z listy uczniów na warunkach określonych niniejszym Statutem; 

3) skreślenia Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

5. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.  

6. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

7. Dyrektor  zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputero-

wych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

8. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicz-

nej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców  Dyrektor zwalnia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia. 

 

§ 19. 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Szkoły 

w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Szkole. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każ-dym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogicz-

ny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej. 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, oso-

by zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły. 

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

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobra osobiste 

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

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentu pedagogicznego w Szkole po zaopiniowaniu 

jego projektu przez Radę Rodziców; 
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4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia objętego obowiązkiem nauki z listy 

uczniów; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szko-

ły; 

6) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

7) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian; 

8) uchwalanie Statutu albo jego zmian; 

9) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Mini-

strów; 

10) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra wła-

ściwego do spraw oświaty i wychowania; 

11) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 

12) decydowanie o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu zgody 

rodziców ucznia oraz pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koor-

dynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniają-

cej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

2) wyrażanie zgody na uczestniczenie lub wnioskowanie o udział w zebraniu Rady Pedagogicz-

nej przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcer-

skich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzanie i wzboga-

canie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

3) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w Szkole; 

4) wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jedno-

litego stroju; 

5) wnioskowanie o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego 

stroju; 

6) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczycie-

la od oceny pracy. 

11. Do kompetencji opiniodawczej Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub ze-

spół nauczycieli programu  nauczania; 

2) opiniowanie programu realizacji doradztwa zawodowego uwzględniającego wewnątrzszkol-

ny system doradztwa zawodowego; 

3) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

4) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w 

danym roku szkolnym; 

5) opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 



12 

6) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty, z wyłączeniem wniosku o nagrodę dla 

Dyrektora; 

7) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły; 

8) wnioskowanie o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

9) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych; 

10) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego  Szkoły; 

11) opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język 

obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

12) opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć, dla których nie została ustalona podstawa pro-

gramowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu progra-

mów nauczania; 

13) wyrażenie opinii w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły; 

14) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

15) zaopiniowanie zezwolenia na indywidualny program nauki; 

16) zaopiniowanie zezwolenia na indywidualny tok nauki; 

17) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

18) zaopiniowanie ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; 

19) wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami 

szkoły lub terenem wokół niej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 

obrazu; 

20) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych  pierwszej instancji dla nau-

czycieli. 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie 

uchwał, które podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady Pedagogicznej. 

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełnią-

cymi funkcje kierownicze w Szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów 

na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

15. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

16. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz jej członków, sposób 

głosowania, formy oraz sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, 

zadania zespołów Rady Pedagogicznej określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej 

Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem”. 

 

§ 20. 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybra-

nych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
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5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu pro-

wadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszyst-

kich sprawach Szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

4) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela; 

6) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

7. Wykaz wszystkich kompetencji stanowiących i opiniodawczych oraz uprawnień Rady 

Rodziców jest zawarty w „Regulaminie działalności Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcące-

go im. O. Balzera w Zakopanem”. 

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szko-

ły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Ro-

dziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

9. Regulamin działalności Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem.  

10. Regulamin, o którym mowa w ust. 7, określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz wyborów przedsta-

wicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 21. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd two-

rzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin działalności Sa-

morządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem” uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedy-

nymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

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

maganiami;  

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintereso-

wań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Do kompetencji Samorządu należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

3) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

4) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora; 

5) zaopiniowanie długości przerw międzylekcyjnych i organizacji przerw w sposób umożliwia-

jący uczniom spożycie posiłku w Szkole. 

 

§ 22. 1. Organy Szkoły w swoich działaniach dążą do realizacji jej statutowych celów i zadań 

z zachowaniem przestrzegania swoich kompetencji. 

2. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów Szkoły. 

3. Organy współdziałają poprzez: 

1) bieżące informowanie się o podejmowanych istotnych działaniach dla realizacji zadań 

statutowych Szkoły; 

2) zasięganie opinii w sprawach wymaganych przepisami prawa; 

3) wspieranie się w realizacji zadań; 

4) odbywanie  spotkań celem omawiania wspólnych działań służących rozwojowi Szkoły. 

4. Bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach 

organizuje Dyrektor. 

 

§ 23. 1. W razie zaistnienia sporu między organami Szkoły obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie Szkoły. Metody i formy rozstrzygnięcia sporu strony 

ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż). 

2. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora pod-

jęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

3. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, rolę mediatora powierza się osobie z 

zewnątrz posiadającej kompetencje w materii sporu, zaakceptowanej przez strony konfliktu. De-

cyzja mediatora jest ostateczna. 

4. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora Dyrektor zawiadamia o po-

wstałym konflikcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział 4 

Organizacja Szkoły 

 

§ 24. 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest 

pierwsze i drugie półrocze danego roku szkolnego. 

2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zi-

mowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

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

1) ramowy plan nauczania; 

2) arkusz organizacji nauczania; 

3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

4. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem 

każdego roku szkolnego oraz wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora na 

podstawie ramowego planu nauczania określonego w odrębnych przepisach. 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

Szkoły. 

6. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

7. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szko-

ły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.  

8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

9. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

 

§ 25. 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

 

§ 26. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić co najmniej 26 uczniów. 

3. Podział na grupy w danym oddziale regulują odrębne przepisy prawa oświatowego. 

 

§ 27. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, między-

oddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę 

środków finansowych. 
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§ 28. 1. Zajęcia w specjalistycznej pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczycie-

la. 

2. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni okre-

ślający zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dostosowane do specyfiki pracy w danej pra-

cowni. 

 

§ 29. 1. W Szkole działają: 

1) Stowarzyszenie Absolwentów; 

2) szkolne koła zainteresowań. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 działają zgodnie ze Statutem. 

3. Szkoła może prowadzić wspólne działania z różnymi stowarzyszeniami lub innymi orga-

nizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

 

§ 30. 1. W Szkole działa szkolny wolontariat.  

2. Celami głównymi szkolnego wolontariatu są uwrażliwienie  społeczności szkolnej na po-

trzeby innych i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących pomocy.  

3. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgła-

szanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych; 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkolnego wolontariatu są: 

1) Dyrektor, którego zadaniem jest powoływanie opiekuna oraz nadzorowanie i opiniowanie 

działania szkolnego wolontariatu; 

2) opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję; 

3) wolontariusze stali – uczniowie koordynujący poszczególne akcje. 

5. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje.  

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje od-

rębny regulamin. 

7. Zajęcia wolontariatu wykonywane są poza obowiązkowymi lekcjami. 

 

§ 31. 1. W Szkole działają: 

1) zespoły przedmiotowe: 

a) nauczycieli języka polskiego, 

b) nauczycieli języka angielskiego, 

c) nauczycieli języka niemieckiego,  
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d) nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, 

e) nauczycieli matematyki, 

f) nauczycieli fizyki, chemii, biologii i geografii, 

g) nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa; 

2) zespół wychowawców klas; 

3) zespół do spraw ewaluacji, diagnozy i promocji Szkoły; 

4) zespół do spraw programów nauczania; 

5) komisja do spraw dokształcania zawodowego nauczycieli; 

6) komisja rekrutacyjna; 

7) komisja statutowo – regulaminowa; 

8) komisja socjalna. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespół przedmiotowy.  

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący ze-

społu.  

4. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, wynika-

jącego z  planu pracy Szkoły.  

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania de-

cyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych dla uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodyczne-

go dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i ekspery-

mentalnych programów nauczania. 

6. Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą zespół wychowawców klas. 

7. Cele i zadania zespołu wychowawców klas: 

1) możliwość wymiany poglądów, wsparcie i wspólne rozwiązywania problemów wychowaw-

czych; 

2) wypracowanie jednolitych zasad postępowania wychowawców wszystkich oddziałów Szko-

ły; 

3) realizacja zadań zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym Szkoły. 

 

§ 32. 1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe finansowane ze środków budżetowych 

i innych. 

2. Szkoła może na wniosek zainteresowanych organizować dodatkowe zajęcia opłacane 

przez ich uczestników lub finansowane z innych źródeł. 
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Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 33. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy. 

4. Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym sta-

nowisku. Zakres ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

5. Kary za nieprzestrzeganie dyscypliny i obowiązków pracy określają odrębne przepisy. 

 

§ 34. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest od-

powiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z za-

pewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Szkoły; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowie-

ka;  

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokra-

cji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

7) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

8) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem 

uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia; 

9) uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i egzaminów poprawkowych; 

10) do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą, dotyczącą 

zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, 

orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, prze-

konań religijnych lub światopoglądowych uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Obowiązku określonego w ust. 2 pkt 10 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 specjalne. 

4. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie 

merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 
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2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edu-

kacyjnych oraz wybranego podręcznika; 

3) sporządzanie rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i aktualizowanie wiedzy poprzez samokształcenia, 

udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu i szkoleniu zewnętrznym; 

5) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

6) sumienne realizowanie czynności dodatkowych powierzonych na dany rok szkolny przez 

Dyrektora; 

7) wypełnianie wymaganej dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie niezbędnym do prawidłowego 

prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

9) systematyczne współpracowanie z innymi nauczycielami oraz z wychowawcami oddziałów; 

10) aktywne współpracowanie z redaktorem strony internetowej Szkoły; 

11) dbanie o wizerunek i promocję Szkoły w środowisku lokalnym; 

12) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systema-

tyczne i bezstronne ocenianie postępów uczniów oraz ich zachowania; 

13) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej; 

14) podejmowanie działań mających na celu wspomaganie i dbałość o rozwój intelektualny 

ucznia poprzez bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każde-

go przedmiotu; 

15) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z 

uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

16) odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracowanie z nauczycielem bibliote-

karzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

17) poświęcanie uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i 

wykorzystania mediów; 

18) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każde-

go ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

19) dbanie o poprawność językową uczniów; 

20) wnioskowanie o przyznanie nagród i wyróżnień oraz kar statutowych dla uczniów; 

21) kierowanie się bezstronnością, obiektywizmem i sprawiedliwym traktowaniem wszystkich 

uczniów; 

22) uwzględnianie w procesie dydaktyczno-wychowawczym możliwości psychofizycznych 

uczniów poprzez: indywidualizację nauczania, stopniowanie trudności, współpracę z rodzi-

cami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem i doradcą zawodowym; 

23) sprawowanie opieki merytorycznej nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkur-

sach, zawodach sportowych i turniejach; 

24) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do siebie i powierzonych uczniów oraz kontro-

lowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 
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25) pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym regulaminem pełnienia dyżu-

rów ustalonym przez Dyrektora; 

26) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

27) dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz ich prawidłowe używanie; 

28) utrzymywanie kontaktu z rodzicami, uczestniczenie w organizowanych przez Szkołę zebra-

niach z rodzicami oraz w tzw. „dniach otwartych” dla rodziców uczniów Szkoły oraz 

uczniów szkół podstawowych; 

29) informowanie na bieżąco Dyrektora o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stano-

wiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży; 

30) inicjowanie ponadprogramowych przedsięwzięć edukacyjnych i decydowanie o ich progra-

mie. 

5. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej określa § 93 ust. 7. 

6. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

2) jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

3) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów; 

4) właściwą realizację przydzielonych zadań wynikających z planów pracy Szkoły; 

5) właściwe i terminowe wypełnianie dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych. 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu naucza-

nia, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, 

oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomo-

cy naukowych; 

2) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego; 

3) korzystania z pomocy metodycznej ze strony Dyrektora i wicedyrektora oraz doradców me-

todycznych; 

4) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określo-

nych w ustawie – Kodeks pracy, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbo-

wych. 

 

§ 35. 1. Wychowawca oddziału programuje i organizuje proces wychowania w zespole, 

a w szczególności: 

1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole klasowym, rodzinie i 

społeczeństwie; 

2) rozwiązuje konflikty w zespole, a także między uczniami a społecznością Szkoły; 

3) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów; 

4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające ze szkol-

nego programu wychowawczo – profilaktycznego; 

5) zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz innymi przepisami 

dotyczącymi uczniów; 
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6) udziela rodzicom oraz uczniom rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce, oraz o 

zachowaniu; 

7) informuje rodziców o planie dydaktyczno-wychowawczym przeznaczonym do realizacji w 

oddziale i w Szkole; 

8) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem szkolnym, doradcą za-

wodowym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka; 

9) prowadzi wymaganą dokumentację. 

2. Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące sfer rozwoju intelektualnego, emocjonal-

nego, moralnego, zdrowotnego, społecznego, uczestnictwa w kulturze oraz wychowania patrio-

tycznego zawarte są w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. 

3. Wychowawca oddziału ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony: 

1) Dyrektora Szkoły; 

2) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3) pedagogów, doradców; 

4) doświadczonych kolegów. 

 

§ 36. 1. W celu prowadzenia poradnictwa zawodowego w Szkole zatrudnia się szkolnego do-

radcę zawodowego. 

2. Szkolny doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrek-

torowi. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowaw-

cami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu doradztwa za-

wodowego oraz koordynowanie jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psy-

chologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa 

zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gro-

madzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-

wych dla danego poziomu kształcenia; 

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

4. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

laniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 37. 1. Zadania pedagoga szkolnego określa rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

2. Do zadań pedagoga  należy w szczególności: 

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

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przy-

czyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu społecznym; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wy-

chowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

Szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

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

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintereso-

wań 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; 

9) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom; 

10) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) ocenianie efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych 

działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

3. Pedagog szkolny realizuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, nauczy-

cielami, wychowawcami oddziałów i pielęgniarką albo higienistką szkolną, a także ze statuto-

wymi organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi oraz pozarządowymi. 

4. Pedagog szkolny składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trud-

ności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań. 

5. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację: 

1) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania; 

2) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej; 

3) ewidencję uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącymi dysorto-

grafii, dysgrafii, dysleksji i dyskalkulii. 

6. Pedagog szkolny utrzymuje kontakty z instytucjami powołanymi do opieki nad młodzie-

żą, a w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
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7. Pedagog szkolny i wychowawcy oddziałów są zobowiązani otoczyć szczególną opieką 

młodzież sprawiającą trudności wychowawcze, z rodzin rozbitych i niepełnych. 

8. Pedagog szkolny przeprowadza obowiązkowe rozmowy z uczniami, którzy: 

1) przekroczyli 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu; 

2) przekroczyli 50 godzin opuszczonych, ale usprawiedliwionych w miesiącu; 

3) osiągają słabe wyniki w nauce; 

4) sprawiają kłopoty wychowawcze. 

9. Pedagog wprowadza do swej pracy elementy programu  wychowawczo - profilaktyczne-

go Szkoły oraz uczestniczy w jego opracowywaniu. 

10. Pozostałe obowiązki pedagoga wynikają z opracowanego przez Dyrektora Szkoły przy-

działu czynności. 

11. Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, należy: 

1) udzielanie porad i konsultacji; 

2) współdziałanie z Policją oraz Sądem Rodzinnym w sprawach dotyczących uczniów; 

3) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

4) prowadzenie innych zadań specjalistycznych zleconych przez Dyrektora. 

 

§ 38. 1. W Szkole tworzy się następujące inne stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektora; 

2) kierownika administracji. 

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedy-

rektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Powierzenia stanowisk wymienionych w ust. 1, pkt 1), 2) i odwołania z nich dokonuje 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.  

4. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących stanowiska kierownicze określa Dy-

rektor. 

5. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres obowiązków 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.  

 

§ 39. Do zakresu działania wicedyrektora należy w szczególności: 

1) planowanie i kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym; 

2) organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli; 

3) opracowanie tygodniowego rozkładu godzin nauczania; 

4) nadzorowanie dyscypliny pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych Szkoły; 

5) rozliczanie pod względem merytorycznym godzin ponadwymiarowych i innych odpłatnych 

zajęć nauczycieli; 

6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

7) hospitowanie zajęć nauczycieli; 

8) nadzorowanie właściwego prowadzenia przez osoby odpowiedzialne dokumentacji pedago-

gicznej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły egzaminów itp.); 
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9) nadzorowanie pracy sekretariatu; 

10) opracowanie wspólnie z Dyrektorem i Radą Rodziców planu rozwoju Szkoły; 

11) wykonywanie innych zadań związanych bezpośrednio z realizacją zadań statutowych, zleco-

nych przez Dyrektora, organ prowadzący i nadzorujący Szkołę; 

12) organizowanie egzaminów; 

13) sprawowanie nadzoru nad organizacją wycieczek szkolnych i wyjazdów edukacyjnych 

uczniów (np. konkursy i olimpiady przedmiotowe); 

14) współpracowanie z administratorem strony internetowej Szkoły. 

 

§ 40. Do zakresu obowiązków kierownika administracji należy w szczególności: 

1) dbałość o stan techniczny, właściwe utrzymanie i prawidłową eksploatację obiektów Szkoły; 

2) dokonywanie stałych, okresowych i doraźnych przeglądów stanu budynków, pomieszczeń i 

wyposażenia pod względem zabezpieczenia mienia, stanu sanitarnego, czystości, estetyki, 

właściwej konserwacji oraz zabezpieczenia przeciw pożarowego; 

3) planowanie i organizowanie zaopatrzenia Szkoły w środki materialne niezbędne do prawi-

dłowego funkcjonowania – przestrzeganie w tym zakresie ustawy o zamówieniach publicz-

nych; 

4) planowanie, organizowanie i czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem prac remonto-

wych; 

5) nadzorowanie pracy personelu obsługowego; 

6) planowanie urlopów pracowników administracji i obsługi; 

7) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej; 

8) kierowanie pracą komisji inwentaryzacyjnej. 

 

§ 41. 1. W Szkole zatrudnia się: 

1) sekretarza Szkoły; 

2) sprzątaczki; 

3) konserwatora; 

4) woźnego. 

2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowi-

skach wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy. 

3. Szczegółowy przydział i zakres zadań pracowników administracji i obsługi opracowuje 

Dyrektor i są one dostosowywane do bieżących potrzeb Szkoły . 

4. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa ustawa o pracownikach sa-

morządowych. 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 42. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
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2) zachowanie ucznia. 

 

§ 43. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych polegają na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności oraz formułowaniu ich oceny. Dokonuje się tego w odniesieniu do wymagań edu-

kacyjnych wynikających z programów nauczania.  

 

§ 44. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego mają na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego edukacyjnych osiągnięć; 

2) przekazywanie uczniom informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co musi jeszcze popra-

wić;  

3) pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i 

trudnościach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 45. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 

i rodziców;  

2) bieżące ocenianie i klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w Szkole; 

3) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych;  

4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia. 

 

§ 46. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji 

danego przedmiotu.  

3. Rodzice  mają prawo wglądu do pracy pisemnej ucznia po wcześniejszym ustaleniu ter-

minu z nauczycielem. 

 

§ 47. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną przez siebie 

ocenę. 

 

§ 48. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 49. 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowują zespoły przed-

miotowe. Powinny one uwzględniać specyfikę przedmiotu, koncepcje dydaktyczne nauczycieli 

i szczególne potrzeby Szkoły.  

2. Ustalona ocena śródroczna i roczna uwzględnia w szczególności: 

1) stopień opanowania materiału; 

2) systematyczność pracy; 

3) aktywność na lekcji; 

4) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia. 

 

§ 50. Rodzice ucznia mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami spraw-

dzania osiągnięć edukacyjnych bezpośrednio u nauczycieli, na stronie internetowej Szkoły oraz 

w wersji papierowej w bibliotece. 

 

§ 51. 1. W Szkole stosowane są różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1) prace klasowe lub sprawdziany; 

2) odpowiedzi ustne; 

3) kartkówki z ostatnich lekcji;  

4) pisemne prace domowe; 

5) referaty; 

6) aktywność na lekcji; 

7) konkursy; 

8) projekty; 

9) prezentacje; 

10) inne wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

2. Wyboru form i ich ilości dokonują nauczyciele, uwzględniając specyfikę przedmiotu.  

 

§ 52. 1. Pisemne sprawdzenie wiadomości odbywa się według następujących zasad: 

1) praca klasowa lub sprawdzian: 

a) może trwać 1 lub 2 godziny lekcyjne, 

b) zakres materiału, formę oraz termin ustala nauczyciel, 

c) o terminie sprawdzianu uczeń jest informowany z co najmniej tygodniowym wyprzedze-

niem, a nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym;  

2) ocenioną pracę z poszczególnych przedmiotów uczeń winien otrzymać w terminie 14 dni 

roboczych, a z języka polskiego w terminie 21 dni roboczych. W przypadku nieobecności 

nauczyciela termin ten ulega odpowiednio przesunięciu; 

3) kartkówka: 

a) winna obejmować materiał nie szerszy niż z trzech ostatnich tematów,  

b) nie musi być wcześniej zapowiedziana, 

c) nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, 
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d) powinna być oceniona do 7 dni roboczych (nauczyciele języka polskiego 14 dni robo-

czych); 

4) w jednym dniu uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową lub sprawdzian (wyjątki stano-

wią grupy międzyoddziałowe, które po ustaleniu z uczniami mogą mieć więcej niż jeden).  

5) zasada określona w pkt 4) nie dotyczy kartkówek; 

6) tygodniowo mogą się odbyć nie więcej niż trzy prace klasowe lub sprawdziany; 

7) powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli nauczyciel przekłada termin sprawdzianu pi-

semnego na prośbę uczniów. 

2. Ustne sprawdzenie wiadomości obejmuje materiał bieżący i nie musi być zapowiadane; 

jeśli obejmuje materiał powtórzeniowy, wymagany jest tygodniowy termin zapowiedzi. 

 

§ 53. 1. Uczeń otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne i końcowe.  

2. Oceny klasyfikacyjne to oceny śródroczne i roczne. 

 

§ 54. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, do dostosowania wymagań edukacyjnych wo-

bec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w przyswajaniu wiedzy lub deficyty 

rozwojowe.  

 

§ 55. 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego oraz informatyki. 

2. Zwolnienie z informatyki nie dotyczy uczniów klas z rozszerzonym programem naucza-

nia informatyki.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony''.  

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w § 18 ust. 5-7, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 56. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji prze-

biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony''.  

 

§ 57. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-

nych ucznia, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

 

§ 58. 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.  

2. Klasyfikacja śródroczna kończy się w ostatnim dniu zajęć w grudniu danego roku szkol-

nego. 

 

§ 59. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen kla-

syfikacyjnych oraz oceny zachowania.  
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§ 60. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zo-

bowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć eduka-

cyjnych. Czynią to w następujący sposób:  

1) nie później niż na trzy dni robocze przed klasyfikacją nauczyciel przedmiotu informuje 

uczniów i wychowawcę oddziału o przewidywanych ocenach i wpisuje je do dziennika;  

2) wychowawca oddziału przez dziennik elektroniczny informuje rodziców o możliwości zapo-

znania się z przewidywanymi ocenami w dzienniku elektronicznym. 

2. Ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania są ustalane i wpisane do 

dziennika na jeden dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

 

§ 61. Przewidywana ocena roczna może ulec poprawie na warunkach określonych w wyma-

ganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z trybem podwyższania rocz-

nych ocen klasyfikacyjnych opisanym w §72. 

 

§ 62. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bierze się pod uwagę przy usta-

laniu oceny rocznej.  

 

§ 63. 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych określają szczegółowo 

przepisy prawa oświatowego. 

 

§ 64. 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia eduka-

cyjne, a ocenę zachowania wychowawca oddziału. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zaję-

cia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

3. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określają szczegóło-

wo przepisy prawa oświatowego. 

 

§ 65. Oceny klasyfikacyjne ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa oświa-

towego. 

 

§ 66. 1. Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się według następującej skali:  

1) celujący:  6; 

2) bardzo dobry: 5; 

3) dobry: 4;  

4) dostateczny: 3;  

5) dopuszczający: 2; 

6) niedostateczny: 1.  

2. Oceny wymienione w pkt 1-5 są pozytywne. Ocena wymieniona w pkt 6 jest negatywna. 
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§ 67. 1. Oceny bieżące oraz śródroczne ustala się według skali przedstawionej w § 68, roz-

szerzając ją poprzez dodanie do oceny celującej „-” do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecz-

nej, dopuszczającej ,,+” i ,,-”, a do oceny niedostatecznej ,,+”.  

2. Dopuszcza się używanie symbolu „0”, jako oznaczenia nieobecności na sprawdzianie lub 

innej formie sprawdzania wiedzy. 

3. Dopuszcza się wpisywanie wyników procentowych z próbnych matur i testów diagnozu-

jących. 

4. W przypadku otrzymania „0” obowiązkiem ucznia jest ustalenie z nauczycielem na naj-

bliższej lekcji terminu napisania zaległej pracy lub udzielenia ustnej odpowiedzi. Jeżeli uczeń z 

nieuzasadnionych powodów nie zgłosi się do nauczyciela, otrzymuje kolejne „0”. Jeżeli zgłosi 

się, w miejsce  „0” nauczyciel wpisuje otrzymaną ocenę. 

 

§ 68. Kryteria na poszczególne oceny zawierają wymagania edukacyjne z przedmiotów. 

 

§ 69. Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych bierze się pod uwagę 

także systematyczność pracy ucznia.  

 

§ 70. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddzia-

łu, nauczycieli i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu i uwzględnieniu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz samooceny 

ucznia. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfi-

kacyjne z zajęć edukacyjnych. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej ska-

li: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) dbałość o kulturę języka; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) przestrzeganie Statutu Szkoły; 

9) przestrzeganie norm społecznych; 

10) przestrzeganie prawa; 

11) przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

 

§ 71. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się z uwzględnieniem 

następujących kryteriów szczegółowych: 
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1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a po-nadto 

co najmniej 5 z  kryteriów określonych w pkt 2); 

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny 

dobrej, a ponadto przynajmniej trzy z następujących: 

a) aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym, 

b) aktywnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

c) odnosi sukcesy w zawodach sportowych, 

d) aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez  wewnątrzklasowych, szkolnych pozasz-

kolnych, 

e) prowadzi pozaszkolną działalność społeczną, w tym wolontariat, 

f) podejmuje działania integracyjne w zespole klasowym, 

g) aktywnie angażuje się w pomoc koleżeńską, 

h) wykazuje dużą aktywność i kreatywność w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

i) wykazuje szczególną pracowitość i wytrwałość w przezwyciężaniu ograniczeń i słabości; 

3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej, a po-

nadto: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, a w szczególności: 

- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, 

- terminowo usprawiedliwia nieobecności, 

- przestrzega przepisów prawa szkolnego zawartych w Statucie Szkoły, 

- respektuje polecenia wychowawcy oddziału i nauczycieli, 

- jest sumienny i systematyczny w nauce, osiąga wyniki na miarę swych możliwości, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych z błahych powodów, 

b) zachowuje się kulturalnie oraz respektuje zasady współżycia społecznego i normy etycz-

ne, a w szczególności: 

- jest tolerancyjny i szanuje godność innych osób, 

- dba o kulturę słowa, 

- jest uczciwy w postępowaniu, 

- reaguje na zło, 

- dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom, 

- dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia, 

- szanuje mienie szkolne i prywatne, 

- godnie reprezentuje Szkołę; 

4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) zachowuje się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, 

b) przestrzega podstawowych norm moralnych, 

c) stara się wywiązywać z podstawowych obowiązków ucznia, a szczególnie dotyczących 

dyscypliny podczas zajęć szkolnych, 

d) cechuje go kultura języka, 
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e) podejmuje wysiłki, by przezwyciężyć trudności w nauce i zachowaniu, 

f) w pracy nad sobą wykorzystuje pomoc okazywaną przez Szkołę, a działania pedagogicz-

ne nauczycieli zmierzające do zmiany jego postawy przynoszą oczekiwane rezultaty; 

5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej, 

ale przejawia jedno z poniższych zachowań: 

a) nie potrafi dostosować się do norm współżycia między ludźmi, 

b) uzyskuje wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, 

c) nie potrafi wywiązać się z podstawowych obowiązków szkolnych, 

d) nie przestrzega zbioru zasad określających formy zachowania się w społeczności interne-

towej, 

e) ulega nałogom, 

f) popełnił czyn ścigany prawnie, 

g) otrzymał karę statutową; 

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny  poprawnej, a 

ponadto przejawia jedno z następujących zachowań: 

a) naruszył w sposób rażący lub narusza uporczywie  normy współżycia między ludźmi, 

b) swoim zachowaniem w sposób rażący naruszył dobra innych ludzi, 

c) uzyskuje wyniki w nauce zdecydowanie poniżej swoich możliwości, 

d) w rażący sposób lekceważy obowiązki szkolne, 

e) postępuje nieuczciwie, 

f) nie przestrzega zbioru zasad określających formy zachowania się w społeczności interne-

towej, 

g) ulega nałogom i swoim zachowaniem wywiera negatywny wpływ na innych uczniów, 

h) popełnił czyn ścigany prawnie, 

i) otrzymał kary statutowe.  

2. Na ocenę klasyfikacyjną zachowania mają także wpływ nieusprawiedliwione nieobecno-

ści na zajęciach szkolnych w całym roku, i tak: 

1) nieusprawiedliwienie nie więcej niż 20 godzin może spowodować, że uczeń otrzyma ocenę o 

jeden stopień niższą  od przewidywanej; 

2) nieusprawiedliwienie od 21 do 30 godzin może spowodować, że uczeń otrzyma ocenę o dwa 

stopnie niższą  od przewidywanej, 

3) nieusprawiedliwienie więcej niż 30 godzin może spowodować, że uczeń otrzyma ocenę o 

trzy stopnie niższą  od przewidywanej. 

 

§ 72. 1. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyj-

nych: 

1) uczeń lub jego rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem do nauczyciela o ustalenie wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

2) prośba w formie pisemnej powinna być skierowana bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
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a) prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wnio-

sku, o którym mowa w ust. 1, pkt 1), 

b) nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obo-

wiązków ucznia określonych w § 83 Statutu Szkoły, 

c) nauczyciel przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej może dokonać 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formach stosowanych przez nauczyciela, 

w obszarze uznanym za konieczny, 

d) ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.  

2. Wniosek o podwyższenie oceny może być rozpatrzony pozytywnie tylko w przypadku, 

jeśli uczeń spełnia następujące warunki:  

1) otrzymał oceny ze wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku szkolnego form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności; 

2) pracował systematycznie przez cały rok szkolny; 

3) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach danego przedmiotu; 

4) posiada własny zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz  wyko-

nanymi zadaniami domowymi; 

5) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewi-

dziana przez nauczyciela. 

3. Nauczyciele mogą ustalić dodatkowe warunki podwyższania oceny określone w wyma-

ganiach edukacyjnych, które wynikają ze specyfiki przedmiotu. 

4. Wniosek  musi zawierać uzasadnienie.  

5. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień. 

 

§ 73. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:  

1) uczeń lub jego rodzice, mogą zwrócić się do Dyrektora z uzasadnionym wnioskiem w formie 

pisemnej w terminie do 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o 

ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania; 

2) wniosek o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania rozpatruje komisja powołana przez 

Dyrektora w składzie:  

a) wychowawca oddziału,  

b) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  

c) przedstawiciel samorządu oddziału;  

3) powołana komisja analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, 

uwzględniając w szczególności sytuację:  

a) rodzinną,  

b) zdrowotną,  

c) okoliczności, o których Szkoła nie była wcześniej poinformowana; 

4) prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

nie przysługuje uczniowi, który:  

a) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły,  

b) brał udział w kradzieżach lub bójkach,  

c) rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,  
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d) samowolnie opuszczał zajęcia lekcyjne;  

5) w oparciu o opinię powołanej komisji wychowawca oddziału ponownie ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

 

§ 74. Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń w przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa oraz tryb 

ponownego ustalania tej oceny określają przepisy prawa oświatowego. 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki rodziców 

 

§ 75. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wycho-

wania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze Szkołą. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami; 

2) domagania się uzasadnienia oceny; 

3) porad pedagoga szkolnego; 

4) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

5) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem swych re-

prezentantów; 

6) utworzenia rady rodziców oddziału; 

7) utworzenia w Szkole Rady Rodziców. 

 

§ 76. Do podstawowych obowiązków rodziców  ucznia należą: 

1) zapoznanie się ze Statutem Szkoły; 

2) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi i przepisami dotyczącymi oceniania i promo-

wania ucznia; 

3) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne; 

4) stosowanie się do zapisów zawartych w „Regulaminie usprawiedliwiania nieobecności 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem na obowiązkowych zaję-

ciach szkolnych oraz zwalniania z tych zajęć”; 

5) poinformowanie wychowawcy lub Dyrektora w terminie do 3 dni o przewidywanej dłuższej 

nieobecności ucznia w Szkole; 

6) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

7) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

8) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy Szkole;  

9) uczestniczenie w ustalonych formach kontaktów rodziców ze Szkołą; 

10) współpraca w organizowaniu wycieczek, obozów, imprez kulturalnych i innych przedsię-

wzięć organizowanych w Szkole i poza nią; 

11) wspieranie działań Rady Rodziców; 
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12) informowanie o stanie zdrowia ucznia i konieczności przyjmowania leków oraz zasadach 

postępowania w przypadku nasilenia się objawów choroby. 

 

§ 77. Rodzice mają obowiązek logowania się do dziennika elektronicznego i bieżącego kon-

trolowania ocen, frekwencji, uwag oraz wiadomości przekazywanych przez Szkołę. 

 

§ 78. Oceny, jakie uzyskał uczeń, są jawne dla niego oraz dla jego rodziców. Rodzice mają 

pełne prawo do otrzymywania od nauczycieli  wszelkich informacji o zachowaniu, postępach i 

trudnościach w nauce dziecka. 

 

§ 79. Szkoła nie udziela informacji o ocenach i osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnio-

nym. 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 80. Uczeń ma prawo do: 

1) uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, warunków i sposo-

bów oceniania wewnątrzszkolnego oraz metod nauczania; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysło-

wej; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochro-

nę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności osobistej; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) umotywowanej oceny postępów w nauce; 

6) korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce; 

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

8) korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych; 

9) jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny; 

10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową; 

11) zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole; 

12) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji działających na 

terenie Szkoły; 

13) posiadania własnych przekonań światopoglądowych i religijnych; 

14) reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych; 

15) przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego. 
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§ 81. 1. Uczeń ma obowiązek: 

1) zapoznania się ze Statutem Szkoły i przestrzegania zawartych w nim zapisów; 

2) zalogowania się w dzienniku elektronicznym, systematycznego sprawdzania otrzymywanych 

informacji i zastosowania się do zawartych w nich poleceń; 

3) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne;  

4) przychodzenia na lekcje punktualnie; 

5) nieopuszczania terenu szkoły bez zgody nauczyciela podczas zajęć przewidzianych rozkła-

dem lekcji; 

6) usprawiedliwiania nieobecności w Szkole zgodnie z „Regulaminem usprawiedliwiania nieo-

becności uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem na obowiązko-

wych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z tych zajęć”; 

7) niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

8) przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich udziału; 

9) przynoszenia na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników i pomocy 

niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach; 

10) odrabiania zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych; 

11) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności na zajęciach; 

12) stosowania się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

13) zwracania się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

14) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

15) dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych;  

16) dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru  i fryzury; 

17) dbania o własne zdrowie i życie; 

18) reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu i demoralizacji; 

19) dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji; 

20) współpracowania z Samorządem Uczniowskim; 

21) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora; 

22) przedłożenia wychowawcy pisemnej prośby rodziców w przypadku uzasadnionej konieczno-

ści zwolnienia z pojedynczych zajęć;  

23) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urzą-

dzeń elektronicznych na terenie Szkoły: 

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórko-

wych, które powinny być wyłączone i umieszczone w miejscu wyznaczonym przez nau-

czyciela prowadzącego zajęcia, 

b) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych jest możliwe  jedynie 

za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej, 

c) naruszenie przez ucznia w/w zasad powoduje zdeponowanie telefonu lub innego sprzętu 

w sekretariacie Szkoły. Urządzenie odbiorą rodzice  ucznia po zgłoszeniu się do Szkoły; 

24) poinformowania pielęgniarki szkolnej oraz wychowawcy oddziału o zażywanych lekach, 

szczególnie jeżeli cierpi na chorobę przewlekłą. 
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2. Uczeń nie powinien nosić do szkoły większych kwot pieniędzy oraz cennych przedmio-

tów; w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za ich utratę. 

 

§ 82. Zabrania się uczniom: 

1) przynoszenia do Szkoły niebezpiecznych przedmiotów i broni; 

2) noszenia nakrycia głowy w budynku szkolnym; 

3) sprzedaży, udzielania, posiadania i używania narkotyków, innych środków odurzających lub 

psychoaktywnych, palenia papierosów, e-papierosów oraz posiadania, sprzedaży, udzielania i 

spożywania alkoholu. 

 

§ 83. 1. Uczeń ma obowiązek dbania o swój wygląd.  

2. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami este-

tyki i higieny osobistej. 

3. Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy, uczeń powinien nosić ubiór ogólnie przyjęty 

w instytucjach publicznych.  

4. Ustala się więc następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia: 

1) strój odświętny, obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminów i 

podczas reprezentowania Szkoły na zewnątrz: 

a) dziewczęta – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, ciemna spódnica do 

kolan lub ciemne eleganckie spodnie lub ciemna sukienka oraz eleganckie obuwie, 

b) chłopcy – biała klasyczna koszula z długim  rękawem, ciemne eleganckie spodnie lub 

garnitur oraz eleganckie obuwie, 

c) obowiązkowym elementem stroju odświętnego jest tarcza szkolna; 

2) ubiór codzienny ucznia jest dowolny, przy zachowaniu następujących ustaleń: 

a) w szkole obowiązuje strój estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków, 

b) strój ucznia nie może eksponować nagich ramion, brzucha, pleców, głębokich dekoltów, 

bielizny, itp., 

c) zabrania się przychodzenia do szkoły w stroju wyzywającym (np. zbyt krótkie szorty i 

spódnice) lub prześwitującym, 

d) noszone ubrania, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów prawnie 

zakazanych, o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym 

agresję, 

e) w doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar,  

f) włosy powinny być czyste i starannie uczesane; długie włosy powinny być ułożone tak, 

aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji; fryzura nie powinna kojarzyć się z subkulturami 

młodzieżowymi lub przestępczymi,  

g) dopuszczalne jest noszenie przez uczennice dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach, a 

na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Podczas lekcji wychowania fizycz-

nego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo zdejmowane, 

h) piercing oraz widoczne tatuaże są zakazane, 

i) paznokcie mają być krótkie, dopuszcza się pomalowanie na stonowane kolory. 
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5. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, Dyrektor, nauczyciele i pracownicy ob-

sługi Szkoły mają prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidu-

alnie.  

6. W przypadku niestosowania się do powyższych zapisów wychowawca oddziału ma obo-

wiązek obniżyć uczniowi ocenę zachowania.  

7. W przypadku nierespektowania powyższych zapisów wychowawca oddziału informuje o 

tym fakcie rodziców ucznia. 

 

Rozdział 9 

Nagrody i kary 

 

§ 84. 1. Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia mogą wystąpić: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) wychowawcy oddziałów; 

4) pozostali nauczyciele; 

5) Samorząd Uczniowski; 

6) pozostali pracownicy Szkoły. 

2. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  

1) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce; 

2) wzorową postawę; 

3) dzielność i odwagę; 

4) frekwencję; 

5) pracę na rzecz Szkoły; 

6) działalność charytatywną; 

7) osiągnięcia sportowe. 

3. Uczeń może być nagrodzony: 

1) pochwałą wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich;  

2) pochwałą Dyrektora;  

3) dyplomem uznania; 

4) listem gratulacyjnym;  

5) nagrodą rzeczową. 

4. Nagrody finansowane są przez sponsorów oraz Radę Rodziców w miarę posiadanych 

przez nią środków finansowych.  

5. Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne. 

6. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. 

7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6, rozpatruje Dyrektor. Decyzje Dyrektora są osta-

teczne. 

8. O przyznanej nagrodzie wychowawca oddziału zawiadamia rodziców nagrodzonego 

ucznia. 
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§ 85. 1. Uczeń może być ukarany jedną z kar wymienionych w ust. 3 za: 

1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły; 

2) lekceważenie obowiązków ucznia; 

3) nieprzestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem; 

4) naruszanie zasad współżycia społecznego; 

5) szkodliwy lub demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską; 

6) celową dewastację i niszczenie majątku szkolnego; 

7) stosowanie przemocy fizycznej,  psychicznej i zastraszanie osób; 

8) kradzież; 

9) rozbój; 

10) publiczne rozpowszechnianie obraźliwych lub nieprawdziwych danych o osobach trzecich; 

11) plagiat; 

12) namawianie innych do używania jakichkolwiek zakazanych środków (alkohol, papierosy, e-

papierosy, narkotyki, inne środki odurzające i psychoaktywne, itp.) oraz ich stosowanie i 

rozprowadzanie; 

13) propagowanie oraz szerzenie idei i poglądów rasistowskich, nazistowskich, faszystowskich, 

antysemickich i komunistycznych; 

14) przynależność do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu; 

15) arogancki sposób bycia, zachowania, brak szacunku dla innych; 

16) fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień oraz podrabianie podpisów; 

17) niemoralne zachowania; 

18) popełnienie z winy umyślnej czynu karalnego przeciwko czci, nietykalności cielesnej, zdro-

wiu, życiu lub mieniu; 

19) używanie podczas zajęć szkolnych telefonu komórkowego oraz urządzeń służących do zapi-

sywania dźwięku lub obrazu bez zgody nauczyciela; 

20) czyny podlegające Kodeksowi Karnemu; 

21) uporczywe uchylanie się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków wycho-

wawczych; 

22) nieusprawiedliwione nieobecności na obowiązkowych zajęciach przewidzianych w tygo-

dniowym planie lekcji; 

23) nieprzestrzeganie zbioru zasad określających formy zachowania się w społeczności interne-

towej. 

2. W przypadku popełniania przez ucznia czynu podlegającego jednej z kar statutowych 

wymienionym w ust. 3 należy sporządzić w dzienniku elektronicznym notatkę o zaistniałym 

incydencie. Notatkę sporządza wychowawca oddziału lub osoba będąca świadkiem negatywnego 

zachowania ucznia.  

3. Rodzaje kar: 

1) wpisanie uwagi do dziennika szkolnego; 

2) upomnienie ucznia przez wychowawcę oddziału; 

3) nagana pisemna Dyrektora Szkoły; 
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4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Szkoły na 

zewnątrz; 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

6) prace na rzecz Szkoły; 

7) pozostawienie ucznia po zajęciach dla naprawienia wyrządzonych szkód; 

8) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie lub Szkole; 

9) skreślenie z listy uczniów pisemną decyzją administracyjną Dyrektora. 

4. Ustala się kary za nieusprawiedliwione opuszczanie lekcji w całym roku szkolnym: 

1) 20 godzin nieusprawiedliwionych – upomnienie ucznia przez wychowawcę oddziału udoku-

mentowane wpisem w dzienniku oraz skierowanie ucznia na rozmowę do pedagoga szkolne-

go; 

2) 30 godzin nieusprawiedliwionych – upomnienie Dyrektora oraz skierowanie ucznia na roz-

mowę do pedagoga szkolnego; 

3) 40 godzin nieusprawiedliwionych – nagana Dyrektora oraz skierowanie ucznia na rozmowę 

do pedagoga szkolnego; 

4) 50 godzin nieusprawiedliwionych – możliwość skreślenia z listy uczniów; 

5) 6 spóźnień traktowanych jest jako 1 godzina nieusprawiedliwiona. 

5. Wychowawca oddziału powiadamia rodziców ucznia  o zastosowaniu wobec niego kary. 

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do  popełnionego czynu. Przy stosowaniu kar 

obowiązuje gradacja ich zastosowania. 

7. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. 

8. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców 

o ukaraniu ucznia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor może: 

1) podtrzymać zastosowaną karę; 

2) obniżyć lub anulować karę. 

10. Podtrzymanie kary wymaga uzasadnienia. 

 

§ 86. 1. W przypadkach wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stoso-

waniem kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia Dyrektor może skreślić ucznia z 

listy uczniów. 

2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów bez stosowania gradacji kar w przypad-

kach: 

1) picia lub udostępniania alkoholu na terenie Szkoły; 

2) przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie Szkoły, podczas zajęć organizowanych przez 

Szkołę lub w miejscach publicznych; 

3) zażywania lub bycia pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychoaktyw-

nych na terenie Szkoły, na zajęciach organizowanych przez Szkołę lub w miejscach publicz-

nych; 

4) posiadania lub namawiania do użycia lub rozprowadzania narkotyków i środków odurzają-

cych lub psychoaktywnych; 

5) wymuszenia lub przejawów przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych; 
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6) fałszowania podpisów i dokumentów; 

7) umyślnego dewastowanie mienia; 

8) propagowania i szerzenia idei i poglądów rasistowskich, komunistycznych, nazistowskich, 

antysemickich lub faszystowskich; 

9) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów i pracowników 

Szkoły; 

10) przynależności i agitacji do grup przestępczych; 

11) rozboju; 

12) kradzieży; 

13) wywierania demoralizującego wpływu na innych; 

14) stosowania przemocy poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, publiczne wyśmiewa-

nie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych; 

15) wszczęcia przez uprawnione organy postępowania karnego przeciwko uczniowi; 

16) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu. 

3. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach okre-

ślonych w ust. 2 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego.  

4. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów ukarany lub jego rodzice lub 

pełnoletni uczeń mogą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu  z listy uczniów 

odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się za pośrednictwem Dy-

rektora. 

5. W trakcie postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do Szkoły do czasu 

uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczniów. 

6. Karze skreślenia z listy uczniów Dyrektor może nadać rygor natychmiastowej wykonal-

ności w przypadkach:  

1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego; 

2) ze względu na ważny interes społeczny; 

3) ze względu na wyjątkowy interes strony. 

7. W przypadku nadania decyzji o skreśleniu z listy uczniów rygoru natychmiastowej wy-

konalności uczeń natychmiast traci prawo do uczęszczania do Szkoły. 

 

Rozdział 10 

Formy opieki i pomocy uczniom 

 

§ 87. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb 

oraz do posiadanych możliwości. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

2) sprawowaniu opieki nad niektórymi uczniami, wymagającymi szczególnej uwagi. 
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3. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym, niedo-

stosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w warunkach określonych 

odrębnymi przepisami. 

4. W celu uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców oddziałów 

oraz specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Szkoła współpracuje z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zakopanem. 

5. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

 

§ 88. 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia; 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.  

2. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i 

możliwości kadrowe. 

3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek or-

ganizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne 

osoby dorosłe, w szczególności rodzice.  

4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają od-

rębne przepisy. 

 

§ 89. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli – 

wychowawcy oddziału. 

 

§ 90. Szkoła wspomaga uczennice będące w ciąży. 

 

§ 91. Uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki, zgodnie z przepisami normującym funkcjo-

nowanie służby zdrowia w szkołach. 

 

§ 92. Szkoła zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

przejawami patologii społecznej. 

 

§ 93. 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowi-

skowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole; 

3) wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom i nauczycielom pole-

ga na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydak-

tycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy udzielanej uczniom. 
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4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieod-

płatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności pedagog, psycholog i doradca zawodowy. 

7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 16; 

5) porad i konsultacji; 

6) warsztatów. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na or-

ganizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nale-

ży: 

1) wspomaganie Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przepro-

wadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej uczniom pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej; 

2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane; 

3) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w któ-

rych poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

10. Nauczyciel i wychowawca oddziału udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

trakcie bieżącej pracy z uczniem.  

11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na-

leży: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnic-

two w życiu Szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w 

zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów podejmowanych w 

celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych zmian; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem mającej na celu 

rozpoznanie u uczniów: 
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a) trudności w uczeniu się,  

b) szczególnych uzdolnień. 

12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nau-

czyciel niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z nim i informuje o 

tym wychowawcę. 

13. Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy: 

1) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny; 

2) informowanie nauczycieli  o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę; 

3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz 

bieżącej pracy z uczniem; 

4) planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy  z 

rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi osobami lub organizacjami pozarządo-

wymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

14. Przepisy ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o po-

trzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania ucz-

niom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzecze-

niach lub opiniach.  

15. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordyno-

wanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Szkole. 

16. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych: 

1) kształceniem specjalnym; 

2) indywidualnym nauczaniem. 

17. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepi-

sy prawa oświatowego. 

 

§ 94. 1. Indywidualne formy pomocy finansowej uczniom polegają w szczególności na: 

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły doraźnej lub stałej pomocy materialnej; 

2) występowaniu w razie potrzeby do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie pomocy finan-

sowej w zakresie przekraczającym możliwości Szkoły. 

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

3. Pomoc uczniom potrzebującym może być udzielona przez Radę Rodziców. 

 

Rozdział 11 

Biblioteka szkolna 
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§ 95. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli 

oraz popularyzowaniu wiedzy o regionie.  

2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych, lektur, literatury pięknej  oraz innych 

materiałów bibliotecznych;  

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komu-

nikacyjnymi;  

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłę-

biania 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 na-

leżących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym. 

3. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliote-

karze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.  

4. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz funkcję 

czytelni. 

5. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor, który:  

1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe 

na działalność biblioteki; 

2) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych w oparciu o odrębne przepisy, dba o jej protoko-

larne przekazanie przy zmianie pracownika.  

 

§ 96. 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczycie-

le i pracownicy na podstawie dowodu osobistego. 

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypoży-

czonych przez siebie książek. 

5. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie.  

6. Uczniowie i pracownicy Szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejsze-

go rozliczenia się z biblioteką. 

7. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym. 

8. Status użytkownika biblioteki potwierdza zapis w systemie komputerowym. 

9. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

10. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

11. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z or-

ganizacją roku szkolnego. 

12. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu za-

jęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i 

po ich zakończeniu. 
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§ 97. 1. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

3. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

2) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, impre-

zy czytelnicze itp.); 

3) udzielanie informacji bibliotecznych; 

4) poradnictwo czytelnicze; 

5) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; 

6) analiza stanu czytelnictwa w Szkole; 

7) informowanie nauczycieli i wychowawców oddziałów na podstawie obserwacji pedagogicz-

nej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych oddziałach; 

8) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie, konserwacja i selekcja zbiorów zgodnie z odręb-

nymi przepisami; 

9) prowadzenie katalogów elektronicznych; 

10) projektowanie wydatków biblioteki w uzgodnieniu z organem prowadzącym; 

11) uzgadnianie z księgowością stanu majątkowego biblioteki; 

12) współpraca z innymi bibliotekami. 

 

§ 98. 1. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

1) wydawnictwa informacyjne; 

2) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) literaturę popularnonaukową; 

4) wybrane pozycje literatury pięknej; 

5) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa; 

6) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki róż-

nych przedmiotów nauczania; 

7) materiały audiowizualne. 

2. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profile oddziałów w Szkole, zainteresowa-

nia użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych 

bibliotek, inne czynniki środowiskowe, lokalne i regionalne. 

 

§ 99. 1. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli, 

sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych. 

2. Wydatki pokrywane są z budżetu Szkoły. 

3. Wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku roku 

szkolnego. 

4. Propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

5. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.  
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§ 100. Biblioteka posiada „Regulamin korzystania z biblioteki i czytelni Liceum Ogólno-

kształcącego im. O. Balzera w Zakopanem”. 

 

Rozdział 12 

Ceremoniał szkolny 

 

§ 101. 1. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora scena-

riuszem. 

2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

3. Szkoła posiada własny sztandar.  

4. Sztandar udostępniany jest na uroczystości szkolne: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) uroczystości patriotyczne; 

4) zakończenie roku szkolnego. 

5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie Dyrektora, w 

pokoju nauczycielskim, w sekretariacie oraz w bibliotece szkolnej. 

6. Poczty sztandarowe wybierane są na początku roku szkolnego. 

7. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego powinni być ubrani odświętnie. 

8. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet 

sztandarowy. 

9. Szczegółowy opis ceremonii znajduje się w „Ceremoniale szkolnym dla Liceum Ogólno-

kształcącego im. O. Balzera w Zakopanem”. 

 

Rozdział 13 

Wewnątrzszkolny system doradztwa związanego z dalszym kształceniem 

 

§ 102. 1. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;  

2) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) na zajęciach z wychowawcą oddziału. 

2. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział ro-

dziców uczniów. 

3. W Szkole na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowe-

go, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

4. Program, o którym mowa w ust. 3, określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 
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2) podmioty, z którymi Szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym z pracodawcami, 

organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospo-

darczymi, stowarzyszeniami lub samorządami zawodowymi, placówkami kształcenia usta-

wicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy. 

5. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa zawodo-

wego prowadzi doradca zawodowy, a w przypadku braku doradcy zawodowego inny nauczyciel 

lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w Szkole, wyznaczeni 

przez Dyrektora Szkoły. 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami w tym wychowawcami oddziałów, 

psychologami lub pedagogami, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego 

realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym wychowawców oddziałów, psychologów lub pedagogów, w 

zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez Szkołę, w tym gro-

madzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-

wych dla danego poziomu kształcenia; 

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

7. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej. 

8. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego  nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia Szkoły. 

 

§ 103. Pedagog szkolny i wszyscy nauczyciele uczący udzielają pomocy uczniom w prawi-

dłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia poprzez: 

1) organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, Powiatowego Urzędu Pracy i 

z absolwentami Szkoły; 

2) gromadzenie i udostępnianie uczniom informatorów i innych materiałów związanych z wy-

borem dalszego kształcenia; 

3) organizowanie testów predyspozycji zawodowych; 

4) udział w tzw. dniach otwartych uczelni oraz targach edukacyjnych szkół. 

  



48 

Rozdział 14 

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

 

§ 104. 1. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty. 

2. Celem innowacji jest zapewnienie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i 

kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez 

stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych.  

3. Dyrektor wspiera nauczycieli w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub 

wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów oraz nauczycieli. 

4. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Dyrektora  

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

5. Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania Szkole dodatkowych środków bu-

dżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Szkołę pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań. 

6. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odby-

wa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

 

§ 105. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki. 

 

§ 106. 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w Szkole podejmuje Rada Peda-

gogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem jego realizacji. 

2. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu podejmowana jest po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 

2) opinii Rady Rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w Szkole; 

4) zgody organu prowadzącego i organu nadzorującego. 

 

Rozdział 15 

Zasady rekrutacji 

 

§ 107. 1. Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

warunków przyjmowania  uczniów do  szkół ponadpodstawowych. 

2. O przyjęciu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z wy-

branych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz liczba punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty. 

3. Szczegółowe kryteria przyjęć określa odrębny Regulamin Rekrutacji opracowywany na 

każdy rok szkolny w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wytyczne Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. 
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4. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby oddziałów cieszących się największym wy-

borem zamiast utworzenia oddziału o małym zainteresowaniu kandydatów. 

 

§ 108. 1. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

2. Komisję powołuje corocznie Dyrektor. 

3. Do zadań komisji w szczególności należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem 

kryteriów przyjęć ustalonych przez Szkołę; 

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandyda-

tów przyjętych do odpowiednich oddziałów; 

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego; 

4) prowadzenie dokumentacji rekrutacji. 

4. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji. 

5. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły złożone w formie pisem-

nej w sekretariacie Szkoły w dniu ogłoszenia wyników. 

6. Dyrektor udziela ustnych wyjaśnień. 

7. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 

Rozdział 16 

Stypendia 

 

§ 109. 1. Zasady przyznawania Stypendium Prezesa Rady Ministrów określają szczegółowe 

przepisy. 

2. Kryteria typowania uczniów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: 

1) uczeń otrzymał promocję z wyróżnieniem; 

2) uczeń uzyskał najwyższą w Szkole średnią ocen; 

3) przy równej średniej ocen decyduje wyższa ocena zachowania; 

4) przy jednakowych powyższych warunkach decyduje wyższa roczna frekwencja. 

3. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest na podstawie odrębnych 

przepisów. 

4. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymują uczniowie za wybitne osiągnięcia 

naukowe w danym roku szkolnym, takie jak: 

1) zwycięstwa w międzynarodowych olimpiadach i konkursach naukowych; 

2) więcej niż jedno podobne osiągnięcie na poziomie ogólnopolskim; 

3) ciekawe publikacje o charakterze twórczym lub badawczym. 

5. Decyzję o przyznaniu Stypendium Ministra Edukacji Narodowej podejmuje Minister 

Edukacji na podstawie umotywowanych wniosków przekazywanych przez komisje kuratoryjne. 

6. Zasady przyznawania „Stypendium Starosty Tatrzańskiego” określa odrębny regulamin. 
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§ 110. 1. Uczniowie mogą również korzystać z innych rodzajów stypendium, o ile będzie ta-

ka możliwość. 

2. Uczniowie Szkoły mogą korzystać z różnych form pomocy przewidzianych przez organ 

prowadzący na zasadach określonych w ustalonym przez organ regulaminie i podjętych uchwa-

łach w tej sprawie. 

 

Rozdział 17 

Klasy trzyletniego Liceum 

 

§ 111. 1. W Szkole funkcjonują następujące klasy dotychczasowego Liceum: 

1) w roku szkolnym 2019/2020 klasy I, II i III; 

2) w roku szkolnym 2020/2021 klasy II i III; 

3) w  roku szkolnym 2021/2022 klasa III. 

2. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I 

dotychczasowego Liceum.  

3. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, z dniem 1 września 2021 r. klasę II, a z 

dniem 1 września 2022 r. klasę III dotychczasowego Liceum. 

4. W stosunku do uczniów dotychczasowego Liceum, którzy nie uzyskali promocji do na-

stępnej klasy lub nie ukończyli dotychczasowego Liceum mają zastosowanie przepisy art. 150 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 

5. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami zatrud-

nieni w dotychczasowym Liceum stają się nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczy-

cielami Szkoły. Do nauczycieli stosują się przepisy niniejszego Statutu. 

6. Do uczniów dotychczasowego Liceum stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Sta-

tutu. 

7. Do klas dotychczasowego Liceum stosuje się dotychczasowe przepisy, o których mowa 

w art. 363 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. 

8. Przepisy Rozdziału 17 tracą moc z dniem 31 sierpnia 2022 r.  

 

Rozdział 18 

Postanowienia końcowe 

 

§ 112. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 113. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają od-

rębne przepisy. 

 

§ 114. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst Statutu. 


