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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Szkoła nosi nazwę : Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

2. Siedziba szkoły znajduje się przy ulicy Izydory Kossowskiej 1. 

3. Liceum jest szkołą publiczną. 

4. Organem prowadzącym Liceum jest Prezydent  Miasta Przemyśla. 

 

§ 2.1. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów szkół, którzy ukończyli 18 lat. 

2. Proces kształcenia odbywa się w formie stacjonarnej 

3. Cykl kształcenia trwa 4 lata.  

4. Cykl kształcenia dla ostatniego rocznika absolwentów gimnazjów trwa 3 lata (do 

wygaśnięcia 31.08.2022 r.). 

 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych wydawanych na jej podstawie. 

2. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie 

ramowych planów nauczania. 

3. Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, 

podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych, zasady oceniania, klasyfikowania              

i promowania słuchaczy. 

4. Realizowane w Liceum zadania edukacyjne: 

1)  respektują zasady nauk pedagogicznych, 

2) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do 

egzaminu maturalnego, 

3)  umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia oraz zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej, 

4)  dążą do zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. 

5.Szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla słuchaczy. 

 

 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 4.1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor 
2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Słuchaczy 

2. Dyrektor może powołać:  

1) wicedyrektora lub wicedyrektorów,   

2) kierownika gospodarczego. 

3. Do pracy szkoły Dyrektor może zaprosić przedstawicieli związków zawodowych a także 

innych pracowników szkoły. 
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§ 5. 1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny – z wyjątkiem dyrektora nie będącego nauczycielem,  

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących,  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową                                    

i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom                       

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,                 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych             

w placówce,  

9) wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych, 

10) organizuje nabór słuchaczy do szkoły i przyjmuje słuchaczy do szkoły,  

11) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy ustala przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym,  

12)  może w drodze decyzji skreślić słuchacza z listy słuchaczy na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy, 

13) ustala szkolny plan nauczania, w którym określa wymiar godzin dla poszczególnych 

klas na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

       1)  dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,  

       2) realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,  

       3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy słuchaczy,  

       4) zapewnienie warunków nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu          

zawodowym,  

       5) właściwe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym szkoły.  

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i jako kierownik 

zakładu pracy: 

1)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły,  

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady,  

4) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 4. Szkoła tworzy warunki i sprzyja doskonaleniu pracy i rozwojowi zawodowemu nauczycieli. 

1) Dyrektor wspiera rozwój zawodowy nauczycieli uzyskujących stopnie awansu 

zawodowego, 

2) Dyrektor i wicedyrektorzy otaczają opieką i doradztwem pedagogicznym nauczycieli, 

ze szczególnym uwzględnieniem  nauczycieli stażystów,  

3) Nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym, realizującym plan rozwoju 

zawodowego, Dyrektor przydziela jako opiekuna doświadczonego nauczyciela. 

4) Nauczyciel ma możliwość: 
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a) uczestniczenia w konferencjach szkoleniowych Rady, zespołach 

przedmiotowych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez 

instytucje zewnętrzne, 

b) uczestniczenia w wymianie doświadczeń m.in. poprzez uczestnictwo w lekcjach 

koleżeńskich, 

c) korzystania z publikacji metodycznych i merytorycznych gromadzonych przez 

bibliotekę szkolną, 

d) korzystania z zasobów internetowych. 

5. W zakresie organizacji pracy szkoły Dyrektor:   

1)  zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2)  egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy i pracowników szkoły ustalonego                        

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,  

3)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,  
4)  określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami   

Kodeksu Pracy, po zapewnieniu im niezbędnych warunków pracy.  

6. Dyrektor w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:  

1) zarządza majątkiem szkolnym,  

2) dysponuje środkami finansowymi  szkoły po zaopiniowaniu przez Radę,  

3)   organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły,  

4) organizuje przegląd stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - 

remontowych i budowlanych,  

5)   organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.  

7. Dyrektor powołuje wicedyrektora lub wicedyrektorów szkoły (po uzyskaniu opinii rady 

pedagogicznej i organu prowadzącego), którzy zastępują Dyrektora w czasie jego nieobecności, 

wykonują zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczo - administracyjnej zgodnie  

z przydziałem czynności.  

 

§ 6.1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem, powołanym do 

opracowywania i podejmowania uchwał, zapewniających realizację  statutowych zadań szkoły. 

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

3.  Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły 

4.  Spośród członków Rady, na wniosek Rady lub z inicjatywy Dyrektora, Dyrektor powołuje 

zespoły przedmiotowe lub zespoły problemowe. 

5.  Zespoły pracują wg ustalonych planów, a ich prace są protokołowane. 

6.  Rada pracuje zgodnie z uchwalonym regulaminem.  

7.  Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy: 

1) przewodniczącego, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) organu prowadzącego szkołę, 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej 

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

9.  W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie rady pedagogicznej. 

10. Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego rady pedagogicznej.  

11. Do kompetencji stanowiących Rady należą: 

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły,  

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy, 
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4) ustalenie kierunków oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.  

12. Rada  opiniuje w szczególności: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczo - 

Profilaktyczny Szkoły, 

2) projekt organizacyjny pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych, 

3) projekt planu finansowego szkoły,  

4) propozycje Dyrektora, dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć             

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych,  

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

wyróżnień.  

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowisko podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

13. Przewodniczący Rady wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. Prace Rady są protokołowane, a jej treści objęte tajemnicą służbową. 

 

§ 7.1. Samorząd Słuchaczy tworzą słuchacze szkół dla dorosłych. 

2. Samorząd Słuchaczy działa na podstawie Regulaminu, który nie może być sprzeczny za 

statutem szkoły. 

3.Organem Samorząd Słuchaczy jest Rada Słuchaczy, będąca jedynym reprezentantem ogółu 

słuchaczy. Zasady wybierania i działania rady słuchaczy określa regulamin uchwalony przez 

słuchaczy w głosowaniu równym, powszechnym i tajnym. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych 

praw słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, celami, kryteriami wewnętrznej 

oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania, 

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

3) prawo do takiej organizacji życia szkoły, które umożliwi zachowanie rozsądnych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań,  

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 8.1 Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa. 
2. Spory między organami szkoły rozstrzygane są w drodze rozmów i negocjacji,                        

z zachowaniem następujących zasad : 

1) w trakcie rozstrzygania sporów obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania, 

2) przebieg dyskusji podlega protokołowaniu, 

3) wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony sporu, 

4) protokoły z przebiegu negocjacji pozostają w dokumentacji szkoły i mogą być 

udostępniane stronom.  
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3. W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy organami szkoły, dyrektor powołuje 

komisję do rozpatrzenia i rozwiązania tego konfliktu składającą się z przedstawicieli organów 

szkoły w równej liczbie lub przedstawicieli organu nadzorującego                             

i prowadzącego.  

4. Konflikty między organami szkoły w zakresie ich kompetencji rozstrzygają :    

1) między dyrektorem a radą pedagogiczną – organ prowadzący lub organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, 

2) między dyrektorem a samorządem słuchaczy – rada pedagogiczna,  

3) między radą pedagogiczną a samorządem słuchaczy – dyrektor szkoły, 

4)  mediator wskazany przez strony konfliktu 

 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

 

§ 9.1 Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego 

 

§ 10.1. Cele, zadania i organizację procesu edukacyjnego na dany rok szkolny określają 

dokumenty szkolnego systemu zapewnienia jakości oraz arkusz organizacyjny. 

2. Plan pracy dydaktycznej przedstawia Dyrektor na plenarnej radzie pedagogicznej przed 

rozpoczęciem roku  szkolnego. 

3. Arkusz organizacyjny opracowywany jest przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa           

i w określonych przez nie terminach i przedkładany do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.  

4. W arkuszach organizacyjnych szkoły zamieszcza się: 

1)   liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2)   ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, 

3)   liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych.  

 

§ 11.1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział o liczbie słuchaczy ustalonej 

według wytycznych organu prowadzącego. 

2. W poszczególnych typach szkół szkolne plany nauczania są  opracowywane zgodnie 

z ramowymi planami nauczania, zalecanymi przez MEN, przy uwzględnieniu podstawy 

programowej. 

5. Rozszerzenie oferty edukacyjnej może nastąpić na wniosek Rady i po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez organ prowadzący.  

6. Nauczyciel przedstawi dyrektorowi program nauczania, który po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej dyrektor dopuszcza do użytku w szkole. 

7. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego. Zestaw podręczników jest podawany do wiadomości poprzez umieszczenia  

w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły w terminie do 15 czerwca 

poprzedniego roku szkolnego 

 

§ 12.1. Podstawową formą pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych są zajęcia 

dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
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2.  Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni 

piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. 

3. Zajęcia ze słuchaczami we wszystkich semestrach odbywają się przez trzy dni w tygodniu. 

Zajęcia dydaktyczne są obowiązkowe. 

 

§ 13 Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia słuchaczom możliwość korzystania z :  

1) sal lekcyjnych i pracowni z odpowiednim wyposażeniem 

2) biblioteki 

3) pomieszczeń administracyjno - gospodarczych 

 

§14.1. Szkoła prowadzi bibliotekę służącą realizacji potrzeb edukacyjnych słuchaczy                 

i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.  

2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej przeznaczone są do gromadzenia i opracowywania 

zbiorów oraz udostępniania ich czytelnikom. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w okresie zajęć szkolnych. 

5. Główne formy pracy biblioteki szkolnej to:  

1)   gromadzenie, aktualizowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  

3)   realizacja międzyprzedmiotowej ścieżki czytelniczej i medialnej,  

6. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji,  

2)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych słuchaczy,  

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną,  

4) pomoc w doborze lektur i innych materiałów do egzaminu maturalnego 

5)  współpraca z Biblioteką Pedagogiczną Wojewódzką w Przemyślu i innymi 

bibliotekami przy organizacji lekcji bibliotecznych czy prezentacji księgozbioru. 

7. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez:  

 1)  korzystanie z nich w czytelni,  

 2)  wypożyczanie poza bibliotekę,  

 3)  przekazywanie do pracowni.  

8. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

9.  Czas pracy biblioteki określa Dyrektor szkoły.  

10. Korzystający z biblioteki mają obowiązek na 2 tygodnie przed zakończeniem każdego roku 

szkolnego rozliczyć się z wypożyczonych woluminów.  

11. Regulamin biblioteki szkolnej nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

 

 
Rozdział 5 

Słuchacze szkoły 

 

§15.1. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmowani są absolwenci ośmioletniej 

szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej. 

2. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły załączając świadectwo ostatnio 

ukończonej szkoły uprawniające do podejmowania nauki w liceum ogólnokształcących dla 

dorosłych.  
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3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje komisję 

rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania : 
1) kwalifikowanie dokumentów składanych przez słuchaczy (kompletność, 

prawidłowość, różnice programowe, egzaminy klasyfikacyjne), 

2) sporządzanie list przyjętych słuchaczy, 

3) podział na poszczególne klasy – z zachowaniem obowiązujących limitów, 

4) sporządzenie protokołu zawierającego wnioski i ustalenia komisji. 

4. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, można 

przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.  

5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się słuchacza na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę z której słuchacz odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych. 

6. Terminy składania dokumentów, rekrutacji, ogłoszenia wyników rekrutacji  

i potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki przyjmuje się zgodnie z Zarządzeniem 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny. W uzasadnionych przypadkach 

Dyrektor może przedłużyć terminy przyjęć. 

7. Słuchacz, który powtarza semestr i dwukrotnie został skreślony z listy za nieuczęszczanie na 

zajęcia lub naganne zachowanie nie może być w kolejnych trzech latach przyjęty do szkoły.  

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstępstwa od przyjętej zasady ( za zgodą 

Dyrektora). 

 

§ 16.1. Słuchacz ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 

3) korzystania w szkole z pracowni specjalistycznych i urządzeń pomocniczych do nauki, 

4) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą 

fizyczną, poszanowania godności, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, religijnych                    

 i światopoglądowych. 

2. Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa słuchacza, jest uprawniony do złożenia pisemnej 

skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie 

ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

3. Słuchacz ma obowiązek: 

1) uczęszczać i brać udział we wszystkich zajęciach wynikających z planu i programu 

nauczania, 

2) przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, 

3) właściwie zachowywać się na zajęciach edukacyjnych, nie narażając siebie i innych 

na niebezpieczeństwo, zagrażające zdrowiu i życiu, 

4) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych słuchaczy, nie naruszającego zasad współżycia społecznego, 

5) przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i zarządzeń dyrektora szkoły, 

6) dbać o schludny i estetyczny strój i wygląd podczas przebywania na terenie szkoły; 

7) wyłączyć telefon komórkowy oraz inne elektroniczne urządzenia nagrywające                 

i odtwarzające podczas trwania zajęć edukacyjnych.  
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§ 17. 1. Za  osiągnięcia edukacyjne, wzorową frekwencję oraz za działalność na rzecz szkoły 

słuchacz może otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1)   pochwałę prowadzącego zajęcia, 

2)   pochwałę dyrektora szkoły, 

3)   list gratulacyjny, 

4)   dyplom, 

5)   nagrodę rzeczową.  

2. Za niewypełnienie obowiązków i nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie, 

regulaminach i zarządzeniach Dyrektora, słuchacz może być ukarany: 

1) Upomnieniem (ustnym lub pisemnym) udzielonym przez wychowawcę (opiekuna 

semestru) za niewłaściwe zachowanie się w szkole, na zajęciach. 

2) Naganą udzieloną przez Dyrektora na wniosek wychowawcy lub nauczyciela m.in. za: 

a) lekceważącą postawę wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) nagminne używanie wulgarnych słów, również w otoczeniu innych kolegów, 

c) niszczenie mienia szkolnego, 

d) nakłanianie innych do zachowań naruszających regulamin, 

e) powtarzające się utrudnianie prowadzenia zajęć ( np. korzystanie w czasie zajęć 

edukacyjnych z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych), 

f) brak poprawy mimo udzielonego upomnienia. 

3) Przeniesieniem do innego oddziału. 

4) Skreśleniem z listy słuchaczy. 

3. Nagana ma formę pisemną, jeden egzemplarz zostaje dołączony do akt, drugi otrzymuje 

zainteresowany (pełnoletni), a w przypadku słuchacza niepełnoletniego również rodzice. 

4. Kary, o których mowa, nakłada dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

5. Tryb odwoływania się od kar: 

1) od upomnienia  lub nagany wychowawcy klasy słuchacz może odwołać się do 

Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia słuchaczowi 

odpowiednio tego upomnienia lub nagany; odwołanie składa się na piśmie  

w sekretariacie szkoły z załączeniem opinii Rzecznika Praw Ucznia. 

2) Dyrektor udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 

wpłynięcia odwołania; 

3) Decyzja dyrektora szkoły w kwestii odwołania od kary odpowiednio upomnienia 

/nagany wychowawcy klasy dla słuchacza jest ostateczna 

4) Od nagany udzielonej słuchaczowi na piśmie przez dyrektora szkoły, upomniany 

słuchacz może odwołać się do Rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni 

roboczych  od udzielenia nagany. 

5) Odwołanie od nagany dyrektora szkoły do Rady pedagogicznej składa się na piśmie 

w sekretariacie szkoły; 

6) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w ww. sprawie w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia wpłynięcia odwołania 

7) Uchwała Rady pedagogicznej szkoły w kwestii odwołania od nagany dyrektora 

szkoły  dla słuchacza jest ostateczna. 

6. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy słuchaczy. Skreślenia z listy słuchaczy 

dokonuje Dyrektor po konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie, do której 

słuchacz uczęszcza. 

7. Słuchacz może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie  

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 
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2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi  

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w 

szkole, 

3) rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie 

szkoły, 

4) opuszczenie obowiązkowych konsultacji, przewidziane w szkolnym planie nauczania, 

w wymiarze większym niż 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje,  

5)  rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, 

6) szczególnie rażące naruszanie postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio  

zastosowane środki dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku, 

8. Decyzję o skreśleniu pełnoletniego słuchacza Dyrektor przekazuje zainteresowanemu (drugi 

egzemplarz pozostaje w aktach), a w przypadku słuchacza nieletniego – także Rodzicom lub 

opiekunom. 

9. Dyrektor może nadać decyzji o skreśleniu rygor natychmiastowej wykonalności za 

drastyczne naruszenie prawa (np. pijaństwo, agresję, pobicie, dezorganizację zajęć) oraz 

zachowanie zagrażające bezpieczeństwu słuchaczy, nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły, co oznacza zakaz uczęszczania do szkoły z dniem otrzymania decyzji (dotyczy osób 

pełnoletnich). 

10. Przy wymierzaniu kar stosuje się zasadę stopniowania, z wyjątkiem przewinień szczególnie 

rażących. 

11. W przypadku szkody materialnej słuchacz jest zobowiązany do jej naprawienia lub 

zadośćuczynienia poszkodowanemu.   

12. Słuchacz może odwołać się od kar nałożonych odpowiednio przez: 

1) nauczyciela – do Dyrektora Centrum, 

2) dyrektora Centrum – poprzez wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rady 

Pedagogicznej, 

3) dyrektora Centrum – do Kuratora Oświaty. 

 

     

 

Rozdział 6 

Ocenianie słuchaczy 

 

§18 .1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

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

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie oceny końcowej oceniania bieżącego z poszczególnych 

przedmiotów 

3) przeprowadzenie egzaminów semestralnych, 

4) przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, 

5) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w wyniku egzaminów semestralnych. 

6. Ocenianie odbywa się w stopniach szkolnych : 

1) celujący – 6 

2) bardzo dobry – 5 

3) dobry – 4 

4) dostateczny – 3 

5) dopuszczający – 2 

6) niedostateczny – 1. 

7.  Oceny są przyznawane za realizację przez słuchacza określonych form. 

1) Formy ustne: 

a) wypowiedź ustna, 

b) dyskusja, 

c) praca w grupach. 

 2)  Formy pisemne: 

a) kartkówka,  

b) test i praca klasowa,  

c) pisemne prace domowe. 

8. Nauczyciel, przeprowadzający pisemną pracę klasową zobowiązany jest do wystawienia 

ocen według następującej skali procentowej obowiązującej w szkole: 

a) celujący –99% – 100% ; 

b) bardzo dobry – 89% – 98%; 

c) dobry – 73% – 88%; 

d) dostateczny – 54 % – 72%; 

e) dopuszczający – 40% – 53%; 

9. Przedmiotowe zasady oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i podają 

słuchaczom do wiadomości w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć w semestrze.   

10. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, których czas trwania wyznaczony jest 

w rozporządzeniu MEN i terminarzu danego roku szkolnego. 

 

§ 19.1. Kryteria oceniania w liceum dla dorosłych: 

1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe; 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową 

przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. 
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3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:  

a) opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie 

programowej;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nieprzekraczającym  wymagań zawartych w podstawie programowej;  

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu w stopniu 

minimalnym  wymagającym pomocy nauczyciela; 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danego 

przedmiotu, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

2. Stopień poprzedzony znakiem „+” w ocenach cząstkowych oznacza opanowanie wiedzy 

umiejętności przez ucznia powyżej oceny, przed którą stawia się znak „+”, a poniżej oceny         

o jeden stopień wyższej. 

 

§ 20.1. Wynikiem oceniania bieżącego jest ocena końcowa, która ma wagę dopuszczenia lub 

niedopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

1)  ocena pozytywna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza słuchacza do egzaminu 

semestralnego 

2)  ocena negatywna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie dopuszcza słuchacza do 

egzaminu semestralnego. 

2. Słuchacz, który w wyniku oceniania bieżącego otrzymał ocenę niedostateczną może ją 

poprawić poprzez napisanie jednej pracy kontrolnej. 

1) temat i forma pracy kontrolnej jest podawany przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne w terminie określonym w Terminarzu danego roku szkolnego. 

2) słuchacz, który złoży w wyznaczonym czasie pracę kontrolną i uzyskał ocenę uznawaną za 

pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania,  jest dopuszczony do egzaminu 

semestralnego. 

3. Słuchacz, który nie złożył w wyznaczonym czasie pracy kontrolnej lub w wyniki jej 

sprawdzenia uzyskał ocenę negatywną – zostaje skreślony z listy słuchaczy. 
 

§ 21.1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych                   

w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% 

czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznawane za pozytywne 

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Egzaminy semestralne przeprowadza się w ramach zajęć lekcyjnych, po ustaleniu oceny 

końcowej oceniania bieżącego z danego przedmiotu (zgodnie z procedurą i terminarzem).  
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1) Nauczyciel danego przedmiotu może wyznaczyć tzw. Termin zerowy egzaminu 

semestralnego jeszcze przed ustaleniem oceny końcowej oceniania bieżącego. 

2) Egzamin semestralny w Terminie zerowym przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym. 

3) Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego, przeprowadzonego w Terminie 

zerowym, otrzymał ocenę uznawaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania, nie musi już przystępować do tego egzamin w czasie zajęć lekcyjnych, 

jednak ocena ta może być uznana jedynie wtedy, gdy słuchacz otrzymał z tych zajęć 

ocenę pozytywną w wyniku oceniania bieżącego. 

4. Z języka polskiego, języka obcego i matematyki egzamin składa się z części pisemnej                     

i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się w formie 

ustnej.  

5. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

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

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów 

zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje 

jeden zestaw zadań. 

7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena z egzaminu pisemnego nie stanowi 

przeszkody w dopuszczeniu słuchacza do egzaminu ustnego. 

8. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 4, 5, 6, 7, nie 

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

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły.  

Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca 

lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

10. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka polskiego, 

języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał ocenę co najmniej 

bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęcia i uzyskał oceny uznane za 

pozytywne w ramach WSO. Zwolnienie, o którym mowa jest równoznaczne ze zdaniem 

egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego sporządza się zbiorczy protokół.  

1) Do protokołu wpisuje się wszystkich słuchaczy danej klasy, zgodnie z listą w dzienniku 

lekcyjnym. 

2) Dopuszcza się przygotowanie i wypełnienie protokołu przy pomocy komputera. 

3) Zapisy protokołu, nauczyciel przenosi odpowiednio do dziennika lekcyjnego. 

4) Oryginał protokołu nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

5) Jeżeli egzamin miał formę pisemną, nauczyciel umieszcza prace pisemne  

w skoroszycie, którego pierwszą stronę stanowi kopia protokołu. 

6) Skoroszyt z pracami egzaminacyjnymi nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

7) Wszystkie protokoły i pisemne prace egzaminacyjne zostają oddane do sekretariatu 

najpóźniej na 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

8) Sekretariat pisemnie potwierdza przyjęcie prac i protokołów. 

12. Ustalona przez nauczyciela ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana w wyniku 

egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jednak: 

1) Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana w 
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wyniku egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych  została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana  

w wyniku egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

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

z danych zajęć edukacyjnych. 

3) Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem lub jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4) W skład komisji wchodzą:  

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie 

same  zajęcia edukacyjne. 

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6) Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Jednak, jeżeli jest to ocena niedostateczna 

i dodatkowo jest jedyną oceną niedostateczną słuchacza,  może zostać zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

9) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach słuchacza. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

 

§ 22.1.Słuchacz, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

lub dwóch egzaminów semestralnych może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli: 

1) w wyznaczonym (zgodnie z terminarzem) przez szkołę terminie wniósł podanie                  

o dopuszczenie do egzaminu/ów poprawkowego, 

2) rada pedagogiczna wyraziła zgodę na dopuszczenie słuchacza do tego egzaminu/ów 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

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

pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy poprawkowe zdaje się w formie 

ustnej. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza każdy nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne: 
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a) po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego, 

b) po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

5.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                        

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez 

dyrektora szkoły (nie później niż do końca września - semestr wiosenny, do końca marca - 

semestr jesienny). 

7. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono 

dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

8.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 

1) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza (jeżeli egzamin tego wymaga). 

2) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

9. Nauczyciel prowadzący egzamin, zobowiązany jest do osobistego oddania protokołu  

i załączonych do niego prac wychowawcy klasy, w terminie nie przekraczającym dwóch dni 

od daty przeprowadzonego egzaminu. 

10.  Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

§ 23.1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 

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

dnia zakończenia zajęć dydaktycznych lub niezdanego egzaminu/ów poprawkowego. 

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

W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może 

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

3.   Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza 

się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę 

klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na 

te zajęcia. 

1) 1 w przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny  

i arkusz ocen) wpisuje się odpowiednio: zwolniony lub zwolniona  oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

2) wpisu zawartego w ust. 1, dokonuje wychowawca klasy na początku każdego semestru. 

 

§ 24.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się jedynie w celu uzupełnienia różnic 

programowych, w sytuacji gdy słuchacz jest przyjmowany na semestr wyższy niż pierwszy,  

a z analizy dokumentacji przebiegu nauczania wynika konieczność uzupełnienia różnic 

programowych. 

2.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się: 

1) w ostatnim tygodniu sierpnia (gdy słuchacz stara się o przyjęcie na semestr III lub V) 

2)  w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza (gdy słuchacz stara się o przyjęcie na semestr 

II, IV lub VI) 

3)   możliwe jest również przeprowadzenie tego egzaminu w innym terminie, w trakcie 

semestru na który słuchacz został przyjęty. 

4.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą : 

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący 
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2) nauczyciel danego przedmiotu jako członek 

 

§ 25.1.  Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

2. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Słuchacz kończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny 

końcowe. 

 

§ 26.1. Nauczanie zdalne wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej 

oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma 

realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

2. Zasady w sytuacji nauczania zdalnego mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra 

właściwego do spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny Dyrektor szkoły 

zdecyduje, kierując się dobrem słuchaczy, zamknąć placówkę szkolną, co uniemożliwi 

realizację zadań statutowych Szkoły w tradycyjnym trybie.  

4. Dyrektor Szkoły przekazuje słuchaczom, rodzicom (w przypadku słuchaczy nieletnich)                        

i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie 

czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  

5. Dyrektor Szkoły koordynuje współpracę nauczycieli ze słuchaczami lub rodzicami                             

(w przypadku słuchaczy nieletnich), uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne słuchaczy, w tym słuchaczy objętych kształceniem specjalnym lub 

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.  

6. Pedagog szkolny i psycholog udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego słuchaczom 

i ich rodzinom. Ściśle współpracuje z nauczycielami i rodzicami słuchaczy. Prowadzi zajęcia 

on-line z tego zakresu oraz prowadzi rozmowy telefoniczne lub na czacie z potrzebującymi 

wsparcia słuchaczami i ich rodzicami.  

7. Podczas nauczania zdalnego źródłem komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem 

przedmiotu, rodzicem (w przypadku słuchaczy nieletnich) i słuchaczem jest program Teams, 

e-mail, telefon, komunikatory mediów społecznych lub inne sposoby komunikacji.  

8. Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją obowiązku szkolnego. Wszelkie 

działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz utrwaleniu 

pozytywnych postaw społecznych.  

9. Słuchacz ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach oraz odbierania wysyłanych przez 

nauczyciela materiałów i terminowego wykonywania zleconych prac.  

10. Jeżeli słuchacz nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań powinien 

poinformować o tym wychowawcę (w przypadku słuchaczy nieletnich rodzic/ opiekun 

prawny), który wraz z Dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi niezbędnych 

materiałów.  

11. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na obowiązującym 

podziale godzin oddziałów klasowych. 

12. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć słuchaczy będzie 

odbywać się w formie:  

1) ustnej (połączenie online z nauczycielem, aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach),  

2) pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki, testy, zadania dodatkowe pisane w sposób                         

i czasie ustalonym przez nauczyciela),  

3) praktycznej (karty pracy, prace plastyczne i techniczne, wykonanie pomocy 

dydaktycznych, praca badawcza np. przeprowadzenie doświadczeń i inne zadania zlecone 
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przez nauczyciela). Efekty pracy przekazywane będą w formie i czasie ustalonym przez 

nauczyciela.  

13. Słuchacz ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie i formie uzgodnionym                          

z nauczycielem przedmiotu.  

14. Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie ze słuchaczem lub 

rodzicami/opiekunami w przypadku słuchaczy nieletnich, jeżeli jest zaniepokojony postępami 

słuchacza w nauce lub brakiem uczestnictwa w lekcjach online.  

15. Wymagania na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania.  

16. W pozostałych przypadkach dotyczących oceniania pozostają w mocy uregulowania 

zawarte w Statucie Szkoły. 

 

 

Rozdział 7 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 

§ 27.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, 

administracyjnych i obsługi 

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

 

§  28.1. Nauczyciel :  

1)  dba o bezpieczeństwo słuchaczy, 

2)  prowadzi  procę dydaktyczną w oparciu o obowiązujące podstawy programowe                                 

i programy nauczania oraz standardy wymagań egzaminacyjnych, 

3)  systematycznie sprawdza wiadomości i umiejętności słuchaczy, 

4)  stosuje bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwie traktuje słuchaczy, 

5)  udziela słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń edukacyjnych, 

6) wspólpracuje z innymi nauczycielami 

7)  uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizuje jej uchwały, 

8)  rzetelnie i systematycznie prowadzi dokumentację szkolną, 

9)  dba o warsztat pracy, sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

10)  dąży do własnego rozwoju osobowego i ma możliwość korzystania z różnorodnych 

form doskonalenia zawodowego, 

11)  posiada prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

 

 

§ 29.1. W szkole dla dorosłych powoływany jest opiekun słuchaczy – wychowawca. 

2.   Wychowawca zapoznaje słuchaczy ze statutem szkoły. 

3.   Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami słuchaczy nieletnich w celu zapoznania               

z postępami w nauce i zachowaniem w szkole. 

4. W zakresie podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  

w grupie słuchaczy oraz pomiędzy  słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej 

wychowawca:  

1) współpracuje z pedagogiem szkolnym,  

2) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc,  

3) ustala formy rozwiązywania sporów z uwzględnieniem drogi służbowej: słuchacz – 

wychowawca - Dyrektor, 

4) korzysta z pomocy Samorządu przy rozstrzyganiu sporów międzyklasowych. 

5. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy wychowawczej. 
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§ 30.1.  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący, powoływany przez Dyrektora na 

okres 3 lat. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  

1) opiniowanie przedstawionych przez nauczycieli propozycji wyboru programów 

nauczania oraz wyboru podręczników, 

2) korelację treści nauczania w ramach bloków przedmiotowych,  

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i słuchaczy oraz narzędzi 

pomiaru wyników nauczania, 

5) przeprowadzanie okresowej analizy wyników nauczania i przedstawianie wniosków 

na posiedzeniach Rady, 

6) organizowanie w ramach komisji doskonalenia zawodowego, a także doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

7) planowanie oraz współudział w organizacji doposażenia pracowni przedmiotowych, 

8) opiniowanie zmian w programach nauczania, opiniowanie programów autorskich,           

a także innowacji i eksperymentów procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

4. Komisje przedmiotowe pracują w oparciu o plan pracy. 

5. Prace komisji przedmiotowych są protokołowane. 

6. Za pracę komisji i jej dokumentację odpowiada przewodniczący komisji. 

7. Z realizacji planu pracy przewodniczący składa sprawozdanie na posiedzeniach plenarnych 

Rady. 

 

§ 31.1. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego. 

2. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb słuchaczy, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy  potrzebującym tego słuchaczom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla słuchaczy znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej, 

4) udzielanie  rodzicom słuchaczy nieletnich porad ułatwiających rozwiązywanie 

przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy ze 

słuchaczami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

 6) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją  

i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami. 

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie  ze swej pracy. 

4. Pedagog szkolny dokumentuje swą pracę na zasadach  określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 32.1 W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) ułatwianie słuchaczom dostępu do informacji zawodowej, 

2)  poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw słuchaczy, 

3) pomoc w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji edukacyjnych  i zawodowych, 

4) ułatwianie wejście na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania 

pracy, 

5) udzielanie indywidualnych porad słuchaczom, 

6) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego. 
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§ 33. 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.  

2. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi otrzymują szczegółowy wykaz 

obowiązków załączony do akt pracownika.  

3. Do obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych należy również:  

1) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, ustalanie celu 

pobytu, a w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie wicedyrektora lub Dyrektora,  

2) zawiadamianie wicedyrektora lub Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

słuchaczy. 

 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§ 34.1.  Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści : 

1)  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu – pieczęć okrągła 36 mm  

2)  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu – pieczęć okrągła 20 mm do 

stemplowania legitymacji  

3. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał. 

 
§ 35. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami. 

 

§ 36. 1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

2. Szkołę może reprezentować i udzielać informacji na temat jej pracy inna osoba 

upoważniona przez Dyrektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2019 roku 

i wprowadzono do realizacji z dniem 29 listopada 2019 roku. 

 

Dyrektor 


