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STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w Somoninie im. Józefa Wybickiego 

 

PREAMBUŁA 

Misja szkoły brzmi: 

„W każdym człowieku tkwi dobro i mądrość - należy je tylko umieć wyszukać." (Jan Paweł 

II) 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kulturowe Europy i świata. Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, 

sprawiedliwości, wolności i solidarności. 

Uznając, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 

powinien funkcjonować według jasnych i praworządnych zasad, chcąc dostosować się 

do potrzeb czasów, kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji 

o Prawach Dziecka, uchwalamy niniejszy statut. 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego  

 

§ 1. 

1. Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego jest 

budynek przy ul. Wolności 39 w Somoninie. 

2. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Kartuski przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach. 

3. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

§ 2. 

1. W skład zespołu wchodzą: 

1) Branżowa Szkoła I stopnia; 

2) Technikum; 

3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
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§ 3. 

1. Zespół działa na trzech płaszczyznach: 

1) administracyjnej; 

2) finansowej; 

3) oświatowej. 

§ 4. 

1. Działalnością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 

kieruje dyrektor zespołu. 

2. Dyrektor zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia, 

Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

3. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole 

pracowników. 

4. Dyrektor zespołu dysponuje środkami finansowymi zespołu, określonymi przez Powiat 

Kartuski w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie.  

§ 5. 

1. W planie finansowym zespołu wyodrębnia się części planu, dotyczące dochodów 

i wydatków. 

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie z zasadami prawa 

budżetowego i wymaganiami określonymi przez Powiat Kartuski. 

3. Obsługę finansową zespołu prowadzi księgowy/a zatrudniony/a w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego. 

§ 6. 

Szczegółową organizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa 

Wybickiego regulują oddzielne statuty tych placówek.  

§ 7. 

W zespole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni 

w zespole.  

§ 8. 

W zespole działa Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 

im. Józefa Wybickiego. 

§ 9. 
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Zespół szkół posługuje się pieczęcią o treści:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w Somoninie im. Józefa Wybickiego 

83-314 SOMONINO, ul. Wolności 39 

NIP 589-12-47-459, REGON 001385120 

tel. 58 684 11 91 

§ 10. 

Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego. 
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STATUT 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH w Somoninie 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne o szkole 

 

§ 1. 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Somoninie, zwane dalej „szkołą”, jest 

publiczną szkołą. 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Somoninie jest czteroletnią branżową szkołą II 

stopnia, szkołą na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej, 

gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia i kształci w formie 

zaocznej. 

3. Nauczanie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej może być organizowane od klasy 

drugiej.  

4. Siedzibą szkoły jest budynek, znajdujący się w Somoninie przy ul. Wolności 39. 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kartuski przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

§ 3. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Powiatu Kartuskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu 

Kartuskiego. 

2. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi księgowy/a zatrudniony/a w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego. 

§ 4. 

1. Szkoła używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Somoninie 

83-314 Somonino, ul. Wolności 39 

tel. 58 684 11 91 
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2. Szkoła używa małej i dużej pieczęci urzędowej o treści: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOMONINIE 

3. Szkoła prowadzi dokumentację w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowuje ją 

zgodnie z odrębni przepisami. 

§ 5. 

1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

2. Zasady przyjmowania do szkoły oraz zasady przechodzenia ze szkoły do szkoły określają 

odrębne przepisy. 

3. Szkoła kształci w zakresie ogólnokształcącym. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 6. 

1. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych realizuje cele i zadania określone w ustawie 

o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie innych przepisach prawnych, 

a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia liceum oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,  

2) stwarza słuchaczom warunki do pełnej realizacji obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych, wynikających z ramowych planów nauczania,  

3) przygotowuje słuchaczy do samokształcenia oraz motywuje ich do osobistego 

wysiłku w tym zakresie,  

4) umożliwia słuchaczom rozwój ich osobistych zainteresowań poznawczych,  

5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia.  

§ 7. 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zapewnia przebywającym w nim słuchaczom 

bezpieczne warunki nauki zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.  

§ 8.  

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi, zwanemu 

„opiekunem”.  
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Rozdział III 

Organy szkoły 

 

§ 9. 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd słuchaczy.  

§ 10. 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje 

ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu 

administracyjnego, którym zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno – prawnych 

na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Somoninie, 

prowadzonego przez Powiat Kartuski; 

5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Somoninie im. Józefa Wybickiego; 

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy, dotyczące 

obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2. 

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej 

zadań. 

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski, dotyczące organizacji pracy szkoły, przekazane 

na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 
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6. Administratorem danych osobowych słuchaczy, pracowników szkoły i współpracowników 

jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego, którego 

reprezentuje dyrektor zespołu. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami 

prawa. 

7. Dyrektor może uchylić regulaminy organów szkoły, jeśli ich zapisy są niezgodne 

ze statutem szkoły. 

§ 11. 

1. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych działa rada pedagogiczna, która jest 

kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły, dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w drodze 

uchwał. 

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia 

dydaktyczne w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.  

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego”, który określa: 

1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań rady; 

4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

5. Rada pedagogiczna przejmuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie. 

§ 12. 

1. W szkole działa samorząd słuchaczy, którymi członkami są słuchacze Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Somoninie.  

2. Zasady wybierania i działania samorządu określa „Regulamin Samorządu Słuchaczy 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Somoninie im. Józefa Wybickiego”, uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

w sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

słuchaczy, takich jak:  
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1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych 

zainteresowań;  

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem. 

5. Samorząd Słuchaczy może wyrazić opinię na temat standardów pracy obowiązujących 

w zespołach klasowych, formułując ją ustnie lub pisemnie na ręce dyrektora zespołu. 

6. Samorząd słuchaczy może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł 

w celu wspierania statutowej działalności szkoły 

§ 13. 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie prawa i w jego granicach. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  

3. Organy tworzą warunki do współpracy, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy 

organami szkoły, z uwzględnieniem sposobu wewnętrznego publikowania uchwał 

organów kolegialnych szkoły, o ile ich treść jest jawna.  

§ 14. 

1. W przypadku zaistnienia konfliktu między organami szkoły obowiązkiem tych organów 

jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie 

członkowie tych organów. 

2. Organy, uczestniczące w negocjacjach, zobowiązane są do sporządzenia protokołu 

ze spotkania negocjacyjnego. 

3. Sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron 

konfliktu. 

4. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana 

przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu. 

5. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.  
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Rozdział IV 

Organizacja liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

 

§ 15. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii 

zimowych i letnich w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Somoninie określają 

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Somoninie składa się z dwóch 

semestrów: jesiennego i wiosennego, kończących się egzaminami semestralnymi.  

3. Organizację nauczania w danym semestrze określa arkusz organizacyjny szkoły, 

zatwierdzony przez organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Somoninie.  

4. Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych w danym semestrze określa weekendowy 

rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – 

lekcyjnym.  

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

7. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy 

prowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane z pisemnych prac semestralnych oraz 

oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. 

Prowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika 

lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć 

edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

8. Zajęcia z niektórych przedmiotów mogą odbywać się z podziałem oddziału na grupy, 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

9. Zajęcia edukacyjne odbywają się w systemie zaocznym.  

10. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu przez dwa dni (sobota, niedziela).  

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może skrócić czas trwania 

godziny lekcyjnej.  

12. Słuchaczom i nauczycielom umożliwia się korzystanie z bazy lokalowej i biblioteki 

szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego.  
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13. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – opiekun. 

 

 

§ 16.  

Formy opieki i pomocy słuchaczom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie  

1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:  

1) udzielaniu w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy 

finansowej; 

2) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, doradcy 

zawodowego; 

3) zapewnieniu warunków właściwego funkcjonowania w szkole słuchaczom 

niepełnosprawnym i przewlekle chorym; 

4) umożliwieniu korzystania przez słuchaczy z pomocy ze strony powołanych do tego 

organizacji i instytucji działających zgodnie z prawem; 

5) dostosowanie form, nauki i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb 

słuchacza na podstawie stosownych orzeczeń.  

 

Rozdział V 

Nauczyciele i pracownicy szkoły 

 

§ 17. 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 

2. Nauczycieli zatrudnia się na następujących stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel realizujący zadania edukacyjne. 

3. Każdy oddział w szkole dla dorosłych jest prowadzony przez nauczyciela – opiekuna, który 

ma obowiązek współpracować ze słuchaczami oraz służyć im pomocą w rozwiązywaniu 

problemów związanych z edukacją.  

4. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych, dotyczących 

klas: 

1) prowadzi arkusze ocen,  

2) sporządza zestawienia statystyczne, dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne; 
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4) wykonuje inne czynności administracyjne, dotyczące klasy, zgodnie 

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami 

rady pedagogicznej. 

5. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach: 

1) pracownicy administracyjni; 

2) pracownicy obsługi. 

6. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

§ 18. 

1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie 

z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki 

pracy dydaktyczno – wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie 

powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem słuchaczy, troską o ich 

zdrowie z poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu 

dojrzałości. 

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) realizowanie programów pracy szkoły w powierzonych mu zajęciach 

edukacyjnych; 

2) zapewnienie słuchaczom bezpieczeństwa w czasie zajęć, organizowanych przez 

szkołę; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u słuchaczy przyczyn 

trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz wspomaganie słuchaczy 

w wyborze dalszego kierunku kształcenia lub wyboru zawodu; 

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

słuchaczy zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

5) kontrolowanie obecności słuchaczy na zajęciach oraz podejmowanie czynności 

wyjaśniających przyczyny nieobecności; 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej; 

7) organizowanie pomocy słuchaczom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

8) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie; 

9) rzetelne realizowanie treści podstawy programowej i programu nauczania, ujętego 

w szkolnym zestawie programów nauczania; 
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10) trafne dobieranie metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznej odpowiednich 

do wyznaczonych celów i potrzeb uczniów; 

11) motywowanie słuchaczy do pracy poprzez udzielanie informacji zwrotnej; 

12) poprawne planowanie i realizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz 

opiekuńczej (nauczyciel formuje cele, rozwija umiejętność uczenia się słuchaczy, 

właściwie zarządza czasem, podsumowuje zajęcia); 

13) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły oraz działań 

prozdrowotnych, odpowiednio do zajmowanego stanowiska pracy; 

14) reagowanie na ryzykowne zachowania słuchaczy i podejmowanie działań 

eliminujących zagrożenia; 

15) dostosowanie programu nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznawanych 

potrzeb i możliwości słuchaczy, wspomagając ich w osiągnięciu pełnego 

uczestnictwa w społeczności szkolnej i lokalnej; 

16) przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności praw słuchaczy, wynikających 

ze statutu szkoły; 

17) w toku bieżącej pracy kształtowanie u słuchaczy szacunku do drugiego człowieka, 

świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskich, patriotycznych 

i prospołecznych; 

18) znajomość i stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

stosowanego na zajmowanym stanowisku pracy. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego 

podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne 

uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym, organizowanym w szkole i przez instytucje 

wspomagające szkołę. 

§ 19. 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

uczniów, dbanie o ład i czystość. 

2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają 

regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.  

3. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków 

na zajmowanym stanowisku.  

4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks 

Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.  
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5. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa słuchaczy należy: 

1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac; 

2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie 

szkoły; 

3) monitorowanie ruchu słuchaczy i interesantów w szkole; 

4) bieżące informowanie dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub 

bezpieczeństwa słuchaczy. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których 

mowa w ust. 1, ustala dyrektor. 

§ 20. 

1. Do zadań wicedyrektora należy: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

3) prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

4) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych 

zmian, wynikających z organizacji pracy; 

5) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

6) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 

7) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

8) opracowywanie na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

9) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli treści podstaw 

programowych kształcenia ogólnego w ramach nauczanego przedmiotu; 

10) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i słuchaczy postanowień Statutu; 

11) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych, stawianych 

przez nauczycieli słuchaczom, w zakresie zgodności ich z podstawową 

programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

12) rozstrzyganie sporów między słuchaczami i nauczycielami z upoważnienia 

dyrektora szkoły; 

13) współpraca z samorządem słuchaczy i radą pedagogiczną; 

14) dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 
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15) współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, policją i służbami 

porządkowi w zakresie pomocy słuchaczom i zapewnienia ładu i porządku w szkole 

i na jej terenie; 

16) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności 

regulaminu pracy, przepisów w zakresie bhp i ppoż; 

17) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły; 

18) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie 

delegowanych uprawnień; 

19) ustalenie terminów egzaminów semestralnych (w sesji jesiennej i wiosennej) 

oraz poprawkowych dla słuchaczy. 

§ 21. 

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych 

nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty, tworzone 

na podstawie prawa pracy. 

 

Rozdział VI 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy   

 

§ 22. 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę.  

§ 23. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne wiedzy i umiejętności słuchacza ma na celu:  

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

w tym zakresie;  

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;  

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej; 
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5) dostarczenie słuchaczom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach słuchacza.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych;  

2) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;  

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających lub 

poprawkowych;  

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych.  

§ 24. 

1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:  

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) terminach egzaminów semestralnych;  

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza;  

4) na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego informują słuchacza, 

czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego;  

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa 

w ust. 1pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

§ 25.  

1. Oceny szkolne są jawne dla słuchacza.  

2. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane słuchaczowi 

do wglądu. Nauczyciele przechowują te prace do końca danego roku szkolnego.  

§ 26.  
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1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z egzaminów semestralnych ustala się w stopniach 

według następującej skali:  

1) stopień celujący (cel) - 6;  

2) stopień bardzo dobry (bdb) - 5;  

3) stopień dobry (db) - 4;  

4) stopień dostateczny (dst) - 3; 

5) stopień dopuszczający (dop) - 2;  

6) stopień niedostateczny (ndst) - 1.  

2. Oceny z egzaminów semestralnych ustala się wg skali określonej w ust. 1. Skala ocen może 

być poszerzona przez wprowadzenie znaków „+”, „-” przy poszczególnych stopniach.  

3. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów objętych programem 

nauczania zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania. 

§ 27.  

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.  

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

semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę 

do promowania słuchacza na semestr wyższy lub do ukończenia przez niego szkoły. 

3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

4. 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.  

§ 28.  

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania.  

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

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne, obowiązkowe zajęcia 

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

czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał pozytywne oceny.  

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jest zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia 

do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywne.  

§ 29.  
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1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

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

przez dyrektora szkoły.  

2. 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.  

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

o której mowa w § 26 ust1.  

4. Egzamin semestralny z języka polskiego, obcego i matematyki składa się z części ustnej 

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

pisemnej na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela uczącego dany 

przedmiot.  

5. Decyzje o ostatecznej ocenie semestralnej z egzaminów przeprowadzonych w formie 

ustnej i pisemnej podejmuje nauczyciel przedmiotu.  

§ 30.  

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo 

dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał pozytywne.  

2. Zwolnienie z części ustnej egzaminu semestralnego jest równoznaczne ze zdaniem 

egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.  

§ 31.  

1. Egzaminy semestralne przeprowadzane są w ostatnich dwóch tygodniach semestru.  

2. Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych są wpisywane do protokołu egzaminacyjnego, 

arkusza ocen i do indeksu słuchacza.  

§ 32.  

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.  

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

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

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 
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i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2, uzgadnia się ze słuchaczem.  

4. W skład komisji wchodzą:  

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 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. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

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

1) skład komisji; 

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3; 

3) zadania (pytania) sprawdzające; 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen słuchacza.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.  

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

§ 33. 
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1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 

oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.  

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru 

wiosennego w terminie do 31 sierpnia.  

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

pisemnej i części ustnej, z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się 

w formie ustnej.  

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

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.  

§ 34.  

1. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 27 ust. 2-4 

nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy.  

2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa 

w § 33, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy.  

3. Dyrektor szkoły dla dorosłych 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.  

4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia. W wyjątkowych 

przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić 

zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia.  

§ 35.  

1. 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.  

2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 

eksternistycznie z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku 

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

wpisuje się „zwolniony/a z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną 

zwolnienia.  

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

wpisuje się „zwolniony/a z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną 

zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku 

egzaminu eksternistycznego.  

§ 36.  

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

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

 

Rozdział VII 

Słuchacze szkoły 

 

§ 37. 

1. Słuchacz ma prawo w szczególności do:  

1) uzyskania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych;  

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;  

3) znajomości statutu i obowiązujących w szkole aktów wewnętrznych dotyczących 

słuchaczy;  

4) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych;  

5) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;  

6)  poszanowania godności osobistej;  

7) warunków zapewniających bezpieczeństwo;  

8) życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym i uzyskania pomocy w przypadku 

trudności w nauce;  

9) jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej oceny stanu wiedzy i umiejętności;  

10) otrzymania dokumentów potwierdzających przebieg nauki i uzyskane wyniki.  

§ 38. 
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1. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, 

a w szczególności:  

1) zapoznać się ze statutem i dokumentami szkoły;  

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;  

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć i terminowo przystępować 

do egzaminów;  

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz innych słuchaczy;  

5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;  

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół szkoły oraz o jej mienie;  

7) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i szacunku, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom przemocy;  

8) podporządkować się zaleceniom dyrektora oraz pracowników szkoły;  

9) rozliczać się ze szkołą po zakończeniu lub przerwaniu nauki;  

10) dbać o zdrowie swoje i kolegów: słuchacz na terenie szkoły nie pali tytoniu, nie pije 

alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających.  

§ 39. 

1. Słuchacza obowiązuje całkowity zakaz: 

1) picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i zażywania tabaki oraz środków 

psychoaktywnych;  

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i życia; 

3) przynoszenia na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu;  

4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 

5) przynoszenia do szkoły materiałów militarnych; 

6) przebywania w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu;  

7) spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;  

8) rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych;  

9) używania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych;  

10) zapraszania obcych osób do szkoły.  

§ 40. 



24 
 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania osób, bez uzyskania ich 

zgody, z wyjątkiem imprez szkolnych.  

2. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych. Nauczyciel może wyrazić zgodę na użycie telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w celach edukacyjnych.  

3. Poprzez „używanie" należy rozumieć: 

1) nawiązywanie i odbieranie połączenia telefonicznego; 

2) redagowanie, wysyłanie lub i odbieranie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;  

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;  

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;  

5) transmisję danych;  

6) wykonywanie obliczeń. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych słuchacz ma obowiązek wyłączyć i schować 

urządzenia elektroniczne.  

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna 

jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych (podejrzenie popełnienia przestępstwa) 

nauczyciel ma prawo zabezpieczyć mobilne urządzenie multimedialne, które przekazuje 

dyrektorowi szkoły do czasu przyjazdu policji.  

7. Słuchacze na czas zajęć są zobowiązani odkładać telefony komórkowe lub inne urządzenia 

telekomunikacyjne w wyznaczone przez nauczyciela prowadzącego daną lekcję miejsce 

w sali lekcyjnej, jeśli nauczyciel o to poprosi. Po zakończeniu lekcji słuchacze 

są zobowiązani odebrać swoje telefony komórkowe lub inne urządzenia 

telekomunikacyjne. 

8. Pracownicy szkoły oraz szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony sprzęt 

elektroniczny, który słuchacze przynoszą do szkoły.  

§ 41. 

1. W szkole obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania nauczycieli, 

słuchaczy oraz innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.  

2. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy 

to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego.  

3. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 

być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować zgłoszeniem na policji.  
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§ 42. 

1. Za wysokie osiągnięcia edukacyjne oraz za działalność na rzecz szkoły słuchacz kończący 

naukę w szkole może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) dyplom;  

2) nagrodę rzeczową (w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych).  

§ 43. 

1. Słuchacz, który w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego statutu oraz 

regulaminów obowiązujących w szkole, podlega karom.  

2. Słuchacz, o którym mowa w ust. 1, może być ukarany:  

1) upomnieniem prowadzącego zajęcia;  

2) upomnieniem dyrektora szkoły;  

3) naganą pisemną udzieloną przez dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o skreśleniu 

z listy słuchaczy;  

4) skreśleniem z listy słuchaczy.  

3. Decyzja o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy poprzedzona jest rozmową ze słuchaczem 

w celu złożenia wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji.  

4. Tryb odwołania się od kar wymienionych w ust. 2 pkt 1-3:  

1) słuchacz ma prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły, podając pisemne 

uzasadnienie, w ciągu trzech dni od daty powiadomienia;  

2) odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 14 dni przez dyrektora szkoły;  

3) decyzja dyrektora jest ostateczna.  

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

szczególnie rażących.  

6. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia 

słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:  

1) kradzieży mienia osoby fizycznej lub szkoły;  

2) celowego niszczenia mienia osób fizycznych lub szkoły;  

3) przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków 

bądź innych środków odurzających, lub posiadania, przechowywania 

czy rozprowadzania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;  

4) użycia przemocy wobec pracownika szkoły, nauczyciela lub słuchacza.  
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7. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady słuchaczy.  

8. Słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy do 

Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem 

dyrektora szkoły.  

 

Rozdział VII 

Funkcjonowanie oddziałów trzyletniego liceum (po zasadniczej szkole zawodowej) 

 

§ 44. 

1. W okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym 

dla Dorosłych w Somoninie funkcjonują klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Somoninie, zwane dalej „liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych”. 

2. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzi się kształcenie dla słuchaczy, 

będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej. 

3. Słuchacze trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych korzystają z obiektów 

szkolnych i ich wyposażenia, w tym biblioteki. 

4. Klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

realizują cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określone dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla liceum, uwzględniające 

program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

5. Cele i zadania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych realizowane są poprzez 

działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania dla trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który uwzględnia wymiar wychowawczy 

i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

słuchaczy oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do słuchaczy, nauczycieli i rodziców;  

3) ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. 
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6. Uczniowie klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzą w skład 

samorządu słuchaczy, o której mowa w § 12, w rozdziale III.  

7. Do słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mają zastosowanie 

przepisy rozdziału VII.  

8. Do oceniania uczniów czteroletniego technikum mają zastosowanie przepisy 

rozdziału VI.   

9. Dokumentacja przebiegu nauczania klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach do 

zakończenia kształcenia w tych klasach.  

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 45. 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy.  

§ 46. 

1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organów szkoły, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego. 

2. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości samorządu 

słuchaczy. 

3. Samorząd słuchaczy ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 

21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały. 

4. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 

§ 47. 

Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej szkoły. 


