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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkoła publiczną, na podbudowie programowej 

ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, zwane w dalszej 

części „Szkołą”. 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych 

Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, zwanego dalej „Zespołem”. Zespół zlokalizowany jest w budynku 

położonym przy ulicy Kilińskiego 8c. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i 

Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. 

4. Nauka w szkole trwa 3 lata (sześć semestrów), a dla absolwentów zasadniczej Szkoły 

zawodowej 2 lata (cztery semestry) zajęcia obowiązkowe odbywają się w formie zaocznej w 

piątek i sobotę.  

5. Ukończenie szkoły uprawnia po zdaniu egzaminów maturalnych do kontynuowania 

kształcenia w szkole wyższej.  

6. Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości jest zdanie egzaminów maturalnych zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U.z2016r. poz. 2223, ze zm.). 

7. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest Powiat Grodziski z siedzibą 

przy ulicy Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

8. Organ prowadzący finansuje statutowa działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

9. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 2. 

1. Liceum dla dorosłych realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy kształcenia ogólnego 

oraz realizuje zajęcia edukacyjne określone w ramowym planie nauczania. 

2. Liceum dla dorosłych przygotowuje słuchaczy do egzaminu maturalnego. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły. 
 

§ 3. 

1. Celem szkoły jest wychowywanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia  

w społeczeństwie, a także umożliwienie słuchaczom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 
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etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia. 

2. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła: 

1) wspomaga pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela słuchaczom wsparcia opiekuńczo-

wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla słuchaczy szkoły; 

3) organizuje opiekę nad słuchaczami niepełnosprawnymi. 

3. Kształcenie i rozwijanie służy rozwijaniu pełni osobowości słuchaczy, wyrabianiu poczucia 

odpowiedzialności, patriotyzmu oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego. 

4. Szkoła wzbogaca, rozwija i uzupełnia umiejętności wyniesione z poprzednich etapów nauczania. 

5. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, sprawiedliwości tolerancji i wolności. 

6. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach regulujących prawo oświatowe oraz  

w przepisach wydanych na ich podstawie. 

7. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania organizując proces dydaktyczny i wychowawczy w ramach 

opracowanych szkolnych planów nauczania, programu profilaktyczno-wychowawczego, 

uwzgledniających wspomaganie słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzeniu pozytywnie 

oddziałującego środowiska wychowawczego. 

8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru 

dalszego kształcenia. 

9. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi, zwanemu 

„Opiekunem”. 

 

§ 4. 

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  mogą być prowadzone zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia w zależności od posiadanych środków i uwarunkowań lokalowych. 

 

§ 5. 

W Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych zadania w zakresie wolontariatu będą realizowane przez: 

„Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”. Działania koła, umożliwiają 

słuchaczom wybór i opiniowanie ofert oraz dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w 

środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

 

§ 6. 

Liceum dla Dorosłych współpracuje z organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej zgodnie  

z bieżącymi potrzebami. 
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§ 7. 

1. Celem Liceum dla Dorosłych jest zapewnienie słuchaczom bezpiecznego pobytu w szkole poprzez 

sprawowanie przez nauczycieli opieki. 

2. W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą opiekę nad słuchaczami sprawują 

kierownik wycieczki i opiekunowie, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

słuchaczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej i doraźnej pomocy ze względów 

rodzinnych, zdrowotnych osobowościowych lub innych losowych, dyrektor zespołu może powierzyć 

pedagogowi szkolnemu lub opiekunowi. 

4. Procedury postepowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia słuchaczy zawarte są  

w odrębnym dokumencie. 

5. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

zasad zawartych w instrukcjach i regulaminach. 

 

Rozdział 3 

Organy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
 

§ 8. 

1. Organami Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są: 

1) dyrektor zespołu; 

2) rada pedagogiczna zespołu; 

3) samorząd słuchaczy zespołu; 

2. Wymienione organy Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych współpracują ze sobą na zasadach: 

1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania; 

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji; 

3) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach; 

4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych w granicach kompetencji określonych przepisami. 

3. Działania dyrektora, rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy nie mogą być sprzeczne z przepisami 

prawa i ze statutem szkoły oraz statutem zespołu.. 

 

 

§ 9. 

Liceum dla dorosłych kieruje Dyrektor Zespołu, którego obowiązki i uprawnienia wymienione są  

w Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 oraz innych przepisach prawa. 



Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr2 w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

§ 10. 

1. Rada Pedagogiczna Liceum dla Dorosłych wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2 i jest jej integralną częścią. 

2. Zadania i obowiązki Rady Pedagogicznej Liceum dla Dorosłych są tożsame z zadaniami  

i obowiązkami Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 wymienionymi  

w Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 11. 

1. W zespole działa samorząd słuchaczy który tworzą wszyscy słuchacze Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych. 

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

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2” 

uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Regulamin samorządu słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 

4. Celem samorządu słuchaczy jest współdziałanie z opiekunem i dyrekcją zespołu w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Organy samorządu słuchaczy są jedynymi reprezentantami słuchaczy. 

6. Samorząd słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej zespołu oraz dyrektorowi zespołu 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących liceum ogólnokształcącego dla dorosłych a w 

szczególności takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami; 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawa do organizacji życia szkolnego, uwzględniającej zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu; 

5) prawo reprezentowania w sporze - nauczyciel - słuchacz – stanowiska słuchacza. 

7. Zmiany w regulaminie musza zostać zatwierdzone przez dyrektora zespołu. 

 

 

 

 

§ 12. 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji określonych przepisami prawa. 
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2. Organy szkoły są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach konfliktowych  

w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz szkoły. 

3. Spory pomiędzy organami rozstrzyga na ich wniosek dyrektor zespołu, a w przypadku gdy stroną 

sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami prawa. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
 

§ 13. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte w odpowiednich rozporządzeniach 

Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych składa się z dwóch semestrów: jesiennego 

i wiosennego, kończących się egzaminami semestralnymi. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny zespołu opracowany przez dyrektora zespołu na podstawie szkolnych planów 

nauczania. 

4. Zajęcia edukacyjne odbywają się w formie stacjonarnej lub zaocznej. 

5. Dokumentacja pracy szkoły jest prowadzona w formie papierowej i elektronicznej. Z tytułu 

udostępniania słuchaczom informacji przez publiczne szkoły w zakresie nauczania, wychowania 

oraz opieki nie mogą być pobierane opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych 

informacji. 

 

§ 14. 

1. Podstawową jednostką organizacyjna szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy  

w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu 

programów dla danego oddziału, z dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba słuchaczy w oddziale jest zgodna z organizacją w danym roku szkolnym wydaną przez 

Starostę Powiatu Grodziskiego (zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły). 

3. Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywa się zgodnie z planem zjazdów, 

określonym przez dyrektora zespołu. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

§ 15. 
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1. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów. 

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

finansowych za zgodą dyrektora zespołu i rady pedagogicznej zespołu. 

 

§ 16. 

2. W ramach kształcenia słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone  

w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 17. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada i utrzymuje w należytym stanie: 

1) klasopracownie z niezbędnym wyposażeniem, 

2) bibliotekę zespołu, 

3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

4) szatnie, 

5) inne pomieszczenia niezbędne do realizacji celów statutowych. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z wymienionych w ust. 1 pomieszczeń określają odrębne 

regulaminy umieszczone w pracowniach. 

 

§ 18. 

1.  W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych funkcjonuje biblioteka która wchodzi w skład 

Biblioteki Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 i  jest jej integralną częścią. 

2. Biblioteka jest miejscem rozwijania zainteresowania i talentów. Służy realizacji zadań dydaktyczno- 

wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie pracy nauczycieli, popularyzuje wiedze 

pedagogiczną wśród słuchaczy oraz w miarę możliwości wiedzę o regionie. 

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

4. Postanowienia dotyczące pracy biblioteki zawarte są w „Statucie Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2” oraz w Regulaminie Biblioteki Zespołu. 

5. Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Dyrektor Zespołu. 

 

§ 19. 

1.  W Szkole funkcjonuje gabinet pedagoga i psychologa. 

2. Pedagog i psycholog współpracuje ze wszystkimi organami szkoły w celu zapewnienia słuchaczom 

należytej opieki i wsparcia. 
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3. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga i psychologa zawarte są w Statucie Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2 oraz innych przepisach prawa. 

 

§ 20. 

1. W szkole został opracowany i wdrożony „Program profilaktyczno-wychowawczy” który stanowi 

oddzielny dokument.  

2. Postanowienia dotyczące programu profilaktyczno-wychowawczego zawarte są w „Statucie Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2”. 

 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
 

§ 21. 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników określa dyrektor zespołu  

w oparciu o stosowane przepisy prawa. 

3. Stan zatrudnienia w szkole określa arkusz organizacji szkoły. 

4. Pracownicy administracyjni i obsługi wykonują swoją pracę w oparciu o regulamin pracy oraz 

uszczegółowione przydziały czynności będące załącznikiem umowy  o pracę. Zatwierdzane są one 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 22. 

1. Nauczyciel: 

1) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość  

i wyniki tej pracy; 

2) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy w czasie wszystkich zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

3) opiekuje się przydzieloną mu pracownią lub klasopracownią, dba o jej wyposażenie w pomoce 

naukowe, dba o sprzęt w niej się znajdujący, oraz estetykę pomieszczenia; 

4) indywidualizuje pracę ze słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych; 

5) dostosowuje wymagania edukacyjnego indywidualnych potrzeb edukacyjnych rozwojowych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
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specjalnego, indywidualnego nauczania, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także 

nieposiadającego takiej opinii, w zależności od jego specyficznych trudności lub uzdolnień 

zdiagnozowanych na poziomie szkoły i zespołu; 

6) wspiera i diagnozuje potrzeby edukacyjne i rozwojowe swoich słuchaczy; 

7) bezstronnie i obiektywnie ocenia słuchaczy, mobilizuje do wysiłku, pomaga  w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych; 

8) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi swój poziom wiedzy merytorycznej; 

9) uczestniczy w pracach zespołów organizujących i koordynujących udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i realizuje oraz ewaluuje ich zalecenia. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia słuchaczom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, 

wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim słuchaczy; 

2) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego; 

3) Obowiązkiem nauczyciela jest aktywny udział w życiu szkoły oraz zespołu: uczestnictwo  

w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę lub zespół, opieka nad słuchaczami 

skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie 

organizacyjnej; 

4) Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez 

całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów kodeksu pracy; 

5) Obowiązkiem nauczyciela jest prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji 

pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, 

terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych 

dokumentów; 

6) Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

7) Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie  

o właściwe relacje pracownicze; 
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8) Obowiązkiem nauczyciela jest dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub 

opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi słuchaczy, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną zespołu;  

9) Obowiązkiem nauczyciela jest uczestniczenie w przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu 

maturalnego; 

10) Obowiązkiem nauczyciela jest uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z słuchaczami na ich rzecz,  

w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze  

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania słuchaczy; 

3) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin 

przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora zespołu, z wyjątkiem 

godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

w wymiarze 1 godziny w tygodniu; 

4) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym. 

 

§ 23. 

1. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami. W tym celu: 

1) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie ze słuchaczami różne formy życia zespołowego pozwalającego na 

integrację zespołu oraz rozwijanie wspólnych i indywidualnych zainteresowań; 

3) wraz z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze 

wobec ogółu słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka; 

4) monitoruje na bieżąco frekwencje w swojej; 

5) wspiera i diagnozuje potrzeby edukacyjne i rozwojowe swoich słuchaczy. 

2. Opiekun jest odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej słuchaczom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię 

poradni. 

3. Współpracuje z innymi organami szkoły podczas wdrażania zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej i pedagoga/psychologa szkolnego w zakresie indywidualizacji pracy dydaktyczno - 

wychowawczej ze słuchaczem. 

4. Opiekun uczestniczy w pracach zespołu koordynującego i organizującego pomoc psychologiczno-

pedagogiczną dla słuchacza swojej klasy. 

5. Opiekun może zwrócić się do dyrektora zespołu z prośbą o zwolnienie go z pełnionej funkcji. 
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6. Opiekun odpowiada w całości za dokumentację pedagogiczną dotyczącą klasy, której jest 

opiekunem. 

 

§ 24. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego 

zadaniem jest w szczególności: 

1) opiniowanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych klasy oraz pojedynczych 

słuchaczy; 

2. W celu doskonalenia się nauczycieli oraz podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej nauczyciele 

pracują  

w zespołach przedmiotowych zespołu: 

3. Pracą zespołu koordynującego pomoc pedagogiczno-psychologiczną kieruje powołany przez 

dyrektora szkoły koordynator. Zespół koordynujący pomoc pedagogiczno-psychologiczną ustala 

formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego i przygotowuje dla  niego Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub nie 

mających opinii ale rozpoznanych jako potrzebujących pomocy, zakres pomocy ustala Koordynator 

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wychowawcą klasy na podstawie tej opinii lub 

rozpoznania. Zakres ustalonej pomocy zatwierdza do realizacji dyrektor szkoły i powiadamia 

pisemnie o zatwierdzonym zakresie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 
§ 25. 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza polegające 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. 

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

3. Oceny semestralne ,oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali : 

1)stopień celujący -6, 

2)stopień bardzo dobry -5, 

3)stopień dobry -4, 

4)stopień dostateczny -3, 
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5)stopień dopuszczający -2, 

6)stopień niedostateczny -1. 

 

§ 26. 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego tj. na pierwszych konsultacjach 

zbiorowych informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania podając sposoby, formy sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, 

2.Oceny są jawne dla słuchacza, 

3.Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, 

 

§ 27. 

1.Słuchacz jest promowany po każdym semestrze, 

2.Oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w § 1, ustala się po każdym semestrze i 

stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub 

ukończenia przez niego szkoły, 

3.Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

4. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępniane do wglądu słuchaczowi, 

5.Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

6.Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

7.W przypadku zwolnienia słuchacza z zajęć z informatyki w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub „zwolniona”. 

 

§ 28. 

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania. 
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2.  Słuchacze zdają egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, języka obcego, z 

matematyki, z pozostałych zajęć edukacyjnych słuchacze zdają tylko egzamin pisemny 

lub ustny. 

3. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest uczęszczanie na zajęcia lekcyjne 

w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na zajęcia oraz otrzymanie 

pozytywnych ocen z ćwiczeń i prac kontrolnych przewidzianych planem nauczania. 

4. W czasie trwania semestru słuchacz zobowiązany jest wykonać wymagane ćwiczenia i 

prace kontrolne. Tematy i zadania ćwiczeń prac kontrolnych przygotowują nauczyciele 

prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Słuchacz oddaje wykonane ćwiczenia i 

prace kontrolne nauczycielowi danego przedmiotu. Termin oddania prac ustala 

nauczyciel. 

5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z 

wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z 

pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną. 

6. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części 

pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz 

w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac 

kontrolnych uzyskał oceny pozytywne. 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym 

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

szkoły. 

8. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 7, wyznacza się po zakończeniu semestru 

jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. 

9. Terminy egzaminów semestralnych wyznacza dyrektor szkoły. 

10. Harmonogram egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości 

słuchaczom co najmniej na dwa tygodnie przed terminem pierwszego egzaminu. 

11. Na część pisemną egzaminu semestralnego z zajęć edukacyjnych, o których mowa 

przeznacza się od 45 do 90 minut. 
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12. Egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych 

przedmiotów, prowadzący zajęcia dydaktyczne w danym oddziale (klasie). W 

uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego 

nauczyciela danego przedmiotu. 

13. Tematy (zestawy egzaminacyjne) na egzamin semestralny pisemny i ustny z zakresu 

podstaw programowych (materiału nauczania) obowiązujących w danym semestrze, 

opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

14. Prace kontrolne i pisemne prace egzaminacyjne, przechowuje się w szkole przez 1 rok. 

15. Egzaminator wpisuje oceny z egzaminu semestralnego do indeksu słuchacza oraz do 

dziennika lekcyjnego. 

16. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i 

ustnych sprawuje dyrektor szkoły. 

 

§ 29. 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny z jednego lub dwóch egzaminów 

semestralnych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie do końca lutego po zakończeniu 

semestru zimowego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 

sierpnia. 

3. Słuchacz, który nie zdał lub nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 

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

4. Słuchacz ma możliwość powtarzania semestru jeden raz w okresie kształcenia, 

wyłącznie na jego wniosek, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną.. W 

wyjątkowych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na powtarzanie przez słuchacza semestru po raz 

drugi w okresie kształcenia w danej szkole. 

5. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych przeprowadza nauczyciel w wybranej 

przez siebie formie. 

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

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

7. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od 

daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których 
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uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej 

i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

8. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w 

szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i 

zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

9. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 8, w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się "zwolniony” lub „zwolniona” z obowiązku uczęszczania na 

zajęcia oraz podstawę prawną zwolnienia. 

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

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

 

§ 30. 

1. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego tylko w przypadku przyjmowania 

słuchacza z innego typu szkoły na semestr programowo wyższy dyrektor szkoły 

powołuje 3-osobową, komisję w skład której wchodzą: 

1)dyrektor szkoły 

2)nauczyciel przedmiotu 

3)nauczyciel przedmiotu pokrewnego. 

2. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze 

słuchaczem. 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzali egzamin klasyfikacyjny, 

2)termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
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7.Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

8. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" lub 

„nieklasyfikowana”. 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki słuchaczy. 

 

§ 31. 

1. Do szkoły uczęszczają słuchacze, którzy zostali przyjęci w trakcie rekrutacji i rozpoczynają naukę  

w szkole od pierwszego dnia nowego roku szkolnego. 

2. 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) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem liceum;  

11) otrzymania dokumentów potwierdzających przebieg nauki i uzyskane wyniki.  

3. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie, a w 

szczególności:  
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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.  

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania osób, bez uzyskania ich zgody, z 

wyjątkiem imprez szkolnych.  

4. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych (podejrzenie popełnienia 

przestępstwa) nauczyciel ma prawo zabezpieczyć urządzenie, które przekazuje dyrektorowi zespołu 

do czasu przyjazdu policji.  

5. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za zagubiony sprzęt elektroniczny, który 

słuchacze przynoszą do szkoły.  

6. Za wysokie osiągnięcia edukacyjne oraz za działalność na rzecz szkoły słuchacz kończący naukę w 

szkole może otrzymać:  

1) dyplom;  

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

7. Nagrody stosowane wobec słuchaczy: 

1) Najlepszy słuchacz, który na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0, 

otrzymuje nagrodę rzeczową z funduszy szkoły W przypadku, gdy żaden z uczniów w danej 

klasie nie uzyskał średniej min. 4,0, nagrodę otrzymuje uczeń z najwyższą średnią, ale z nie 

mniejsza niż 3,5. W przypadku klas kończących naukę, oblicza się średnią ze wszystkich lat 

nauki; 

2) słuchacz może także otrzymać nagrodę na koniec roku szkolnego za wybitne osiągnięcie  

w jakiejś dziedzinie nauki czy wyjątkowo aktywną pracę na rzecz szkoły lub lokalnej 

społeczności; 

3) za wybitnie aktywną działalność na rzecz szkoły słuchacz może zostać wyróżniony dyplomem  

i nagrodą rzeczową. Jako nagrodę traktuje się również wyróżnienie ucznia przez dyrektora 

szkoły, wychowawcę klasy w obecności innych słuchaczy tej szkoły. 
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8. Słuchacz, który w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminów 

obowiązujących w szkole, podlega karom.  

9. Słuchacz, o którym mowa w ust. 8, może być ukarany:  

1) upomnieniem prowadzącego zajęcia;  

2) upomnieniem dyrektora zespołu;  

3) naganą pisemną udzieloną przez dyrektora zespołu z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy słuchaczy;  

4) skreśleniem z listy słuchaczy.  

10. Kary są stopniowane zgodnie z kolejnością wymieniona w ust. 9. W przypadkach szczególnych, 

wymienionych poniżej, skreślenie z listy uczniów oraz przeniesienie do innej szkoły może nastąpić 

z pominięciem stopniowania kary: 

1) rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły i poza nią; 

2) znieważanie pracowników szkoły lub innych uczniów; 

3) drastyczne nie przestrzeganie przepisów BPH i ppoż.; 

4) niszczenie mienia szkoły, pracowników lub słuchaczy; 

5) fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi słuchaczami; 

6) wymuszanie pieniędzy lub jakiejkolwiek własności innych uczniów; 

7) znajdowanie się w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających  

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

8) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

9) udowodniona kradzież; 

10)  popełnienie przez ucznia przestępstwa, jeśli jest ono oczywiste lub zostało potwierdzone 

prawomocnym wyrokiem Sądu; 

11)  częste nieusprawiedliwione nieobecności w szkole; 

11. Jeżeli słuchacz popełni wykroczenie które zgodnie ze Statutem kwalifikuje go do skreślenia z listy 

słuchaczy, to należy: 

1) sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie; 

2) poinformować o nim dyrektora zespołu, opiekuna  i pedagoga szkolnego; 

3) dyrektor zespołu po rozmowie z uczniem i opiekunem może podjąć decyzję o skreśleniu  

w trybie natychmiastowym lub zasięgnąć opinii rady pedagogicznej zespołu; 

4) jeżeli dyrektor zespołu postanowi zasięgnąć opinii rady pedagogicznej zespołu słuchacz ma 

prawo wskazać swoich rzeczników obrony; 

5) opiekun przedstawia w sposób bezstronny uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego 

cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (jeżeli występują) nie uwzględnia się wyników w 

nauce, a tylko zachowanie słuchacza; 

6) Rada Pedagogiczna zespołu w drodze głosowania po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron 

podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy; 
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7) samorząd słuchaczy zespołu ma prawo wyrazić pisemna opinię odnośnie skreślenia z listy 

słuchaczy, opinia ta nie jest dla dyrektora wiążąca; 

8) dyrektor zespołu podejmuje ostateczną decyzję i przygotowuje uchwałę odnośnie skreślenia z 

listy słuchaczy; 

9) o swojej decyzji, bez względu na to, czy jest to skreślenie z listy słuchaczy, czy nie – 

powiadamia słuchacza. 

12. Decyzja o skreśleniu zawiera uzasadnienie oraz tryb odwoławczy. 

13. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy, słuchacz ma prawo w formie pisemnej odwołać się za 

pośrednictwem dyrektora zespołu do organu nadzorującego szkołę – Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, al. Jerozolimskie 32, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

14. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia, musi być wyważona i adekwatna 

do rodzaju wykroczenia popełnionego przez ucznia. 

15. Stosowane wobec słuchacza kary każdorazowo powinny być odnotowane. 

16. Tryb odwołania się od kar wymienionych w ust. 10 pkt 1-4 :  

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 zespołu;  

3) decyzja dyrektora jest ostateczna.    

17. Rozstrzyganie sporów: 

1) spory zależnie od ich wagi, rozstrzygają po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez 

zainteresowane strony: opiekun klasy, pedagog szkolny, dyrektor zespołu, rada pedagogiczna 

zespołu; 

2) stroną w sporze reprezentującą słuchacza może być samorząd słuchaczy zespołu, opiekun lub 

pedagog szkolny; 

3) spór powinien być rozstrzygnięty jak najszybciej, nie później niż w terminie trzech do pięciu 

dni. 

 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 32. 

1. Wszelkie zmiany w Statucie, leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej. 

2. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły. 
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3.  Statut wraz z  nowelizacjami otrzymują wszystkie organy szkoły. Jego kopia jest dostępna 

w bibliotece szkolnej oraz na stronie WWW zespołu. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Na  świadectwach szkolnych wydawanych przez szkołę oraz legitymacji szkolnej ucznia 

podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu umieszczona jest na okrągłej pieczęci urzędowej z 

godłem państwowym. 

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Grodzisk Mazowiecki, 28.11.2017r.  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Zespołu Szkół 
      Technicznych i Licealnych nr2 
              Andrzej Chojnacki 

 


