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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach im. prof. Zbigniewa Religi. 

2. Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej Liceum, jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną. 

3. Siedzibą Liceum jest budynek położony w Gilowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 38. 

 

§ 2 

 

1. Liceum jako samodzielna jednostka zostało powołane decyzją Kuratorium Oświaty 

w Katowicach w dniu 15.06.1995 r. 

2. Ustalona nazwa używana przez Liceum brzmiała: „Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach”. 

3. Szkoła otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi w dniu 1.09.2015 r. zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy nr IX/47/2015 z dn. 26.05.2015 r. 

4. Liceum używa pieczątki podłużnej o treści: 

„Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi 

w Gilowicach 

43-227 Miedźna, ul. Korfantego 38 

tel. (0-32) 211-73-21, Regon 272633310”. 

 

§ 3 

 

Organem prowadzącym Liceum jest Gmina Miedźna. 

 

 

§ 4 

 

Nauka w Liceum trwa 3 lata, po których uczeń otrzymuje wykształcenie średnie z możliwością 

przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. W Liceum 

stworzono warunki do nauczania młodzieży z dysfunkcją układu ruchu. 
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II. CELE I ZADANIA LICEUM 

 

§ 5 

 

Liceum realizuje ustawowe cele i zadania poprzez: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i zdania egzaminu dojrzałości 

2) przygotowania uczniów do dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru 

zawodu, 

3) dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, 

4) stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, 

5) kształcenie patriotycznej i obywatelskiej postawy, 

6) realizowanie indywidualnych programów nauczania, 

7) poznawanie przez ucznia historii, tradycji i zwyczajów regionalnych. 

 

§ 6 

 

Zadania opiekuńcze Liceum realizuje poprzez: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa w szkole poprzez: 

a) zapoznanie z przepisami BHP w zależności od rodzaju zajęć i pracowni 

przedmiotowej, 

b) wyznaczenie nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe, 

c) ustalenie dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, 

d) ustalenie miejsca przebywania młodzieży w czasie okienek międzylekcyjnych, 

2) współdziałanie z rodzicami w czasie wycieczek i spotkań kulturalno-rozrywkowych, 

3) organizowanie opieki lekarskiej i psychologicznej, 

4) działanie propagujące rozwój i utrwalenie zachowań pro zdrowotnych w zakresie chorób 

i zagrożeń cywilizacyjnych, 

5) zakaz przebywania na terenie Liceum osób postronnych bez zgody pracowników Liceum, 
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6) zapewnienie opieki podczas wycieczek klasowych. 

 

§ 7 

 

Zadania wychowawcze Liceum realizuje poprzez: 

1) powierzenie każdej klasy jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą, który 

prowadzi oddział od pierwszego do ostatniego roku nauki, 

2) wypracowanie jednolitego programu zajęć do dyspozycji wychowawcy tak, by wszystkie 

klasy objęte były podobnym w treści oddziaływaniem wychowawczym, 

3) wdrażanie treści programu wychowawczego Liceum. 

 

 

III. ORGANY LICEUM I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 8 

 

Organami Liceum są: 

1) Dyrektor Liceum, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski, 

5) Rada Szkoły. 

 

§ 9 

 

Liceum kieruje Dyrektor, którego powołuje na stanowisko Zarząd Gminy w Miedźnej. 

 

§ 10 

 

1. Dyrektor Liceum w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, 
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2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) dokonuje oceny nauczyciela po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działanie pro zdrowotne, 

5) realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

8) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej lub 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

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

9) zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania lub na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni 

specjalistycznej, 

10) wyraża zgodę na realizację obowiązku nauki poza szkołą, 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i innych 

pracowników i w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Liceum, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Liceum, 

3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o odznaczenia, 

nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników Liceum. 

3. Dyrektor Liceum w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą 

Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 
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4. Dyrektor Liceum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

5. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 11 

 

1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna jako kolegialny organ realizujący statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum. 

3. Obradom Rady Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Liceum. 

 

§ 12 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Liceum, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 

6) uchwalenie statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu, 

7) ustalenie sposobu wykorzystania nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Liceum, 

2) projekt planu finansowego Liceum, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom oznaczeń i nagród, 
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4) propozycje Dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) szkolny zestaw programów nauczania, 

6) propozycje dotyczące wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

 

§ 13 

 

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Liceum 

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w Liceum. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawiony do odwołania jest zobowiązany 

przeprowadzić postępowania wyjaśniające i powiadomić Radę Pedagogiczną o jego wyniku 

w ciągu 14 dni. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy jej członków. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

5. Do momentu powołania Rady Szkoły kompetencje jej przejmuje Rada Pedagogiczna. 

6. Rada Pedagogiczna Liceum ustala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z przepisami oświaty i postanowieniami statutu. 

 

 

§ 14 

 

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.  

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

3. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu. 

1) Dyrektor Szkoły: 

a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu; 

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu. 
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2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu –nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję. 

3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu –uczeń Szkoły będący wolontariuszem. 

4) Wolontariusze stali –uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

4. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje.  

5. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin 

§ 15 

 

1. W Liceum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców powołana jest w celu wspierania działalności statutowej Liceum. 

3. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Liceum. 

4. Rada Rodziców może gromadzić fundusz z dobrowolnych składek rodziców w celu 

wspierania działalności statutowej Liceum. 

 

§ 16 

 

1. W Liceum może działać Rada Szkoły zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. 

2. Rada Szkoły powołana jest w celu wspierania działalności statutowej Liceum. 

3. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie przedstawiciele nauczycieli, rodziców 

i uczniów. 

4. Rada Szkoły działa na podstawie opracowanego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Liceum. 

5. Do momentu powołania Rady Szkoły kompetencje jej przejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

§ 17 
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1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski w Liceum stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Rada Samorządu, którą stanowią rady samorządów klasowych, 

2) Prezydium Rady Samorządu złożone z uczniów drogą wyborów. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród nauczycieli Liceum opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

5. Przedstawiciel Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w tej jej części, która dotyczy analizy postępów 

w nauce, ocen z zachowania, zatwierdzania planu pracy szkoły oraz w innych na prośbę 

Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

6. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje całą społeczność szkolną z Dyrekcją, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców. 

7. Samorząd Uczniowski działa na podstawie opracowanego regulaminu, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem Liceum. 

 

 

IV. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW LICEUM 

 

§ 18 

 

W celu wypełnienia statutowych działań Organy Liceum współpracują w ramach swoich 

kompetencji zgodnie z opracowanymi regulaminami działalności. 

 

§ 19 

 

1. We współdziałaniu rodziców uczniów i nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego uwzględnia się prawo rodziców do: 

1) znajomości programu wychowawczego Liceum, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów, 
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3) uzyskiwania w każdym czasie informacji na temat postępów i trudności w nauce, 

zachowania swego dziecka, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego 

dziecka, 

5) możliwości uczestnictwa rodziców po uprzednim zgłoszeniu Dyrektorowi, we wszystkich 

rodzajach zajęć prowadzonych w Liceum, 

6) wyrażenia i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy Liceum, 

7) informacji przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych 

dla ucznia ocenach niedostatecznych końcoworocznych, 

8) wglądu do ocenionej pisemnej pracy kontrolnej ucznia, 

9) uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny ucznia. 

2. Obowiązki rodziców uczniów uczęszczających do Liceum: 

1) systematyczne śledzenie postępów w nauce dziecka, 

2) uczestniczenie w spotkaniach z wychowawcą klasy, 

3) zgłaszanie się do szkoły na wezwanie wychowawcy lub dyrektora Liceum, 

4) telefoniczne informowanie o nieobecności dziecka w szkole, 

5) prowadzenie merytorycznej dyskusji z nauczycielami opartej na zasadach wzajemnego 

szacunku, 

6) zorganizowanie opieki w czasie imprez szkolnych, które odbywają się z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego (np. dyskoteki i zabawy), 

7) organizacja balu studniówkowego, 

3. Wprowadza się stały kalendarz spotkań z rodzicami uczniów. 

4. Ustala się terminy dyżurów wychowawców i dyrektora Liceum, w czasie których rodzice 

uzyskać mogą informacje o postępach w nauce i postawie swego dziecka. 

 

§ 20 

 

W przypadku zaistnienia sporu między Organami Liceum powołuje się komisję rozjemczą. 

 

§ 21 
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Komisję rozjemczą tworzą Dyrektor Liceum oraz w równej liczbie (po dwie osoby) 

przedstawiciele wszystkich Organów Liceum. 

 

§ 22 

 

1. Komisja rozjemcza rozpoczyna działania na wniosek jednej ze stron sporu. 

2. Strona sporu nie może być członkiem komisji. 

 

§ 23 

 

Podjęta, po wysłuchaniu stron sporu, decyzja komisji rozjemczej jest ostateczna. 

 

 

V. ORGANIZACJA LICEUM 

 

§ 24 

 

1. Liceum pracuje w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, który ze względu na rozmiary 

pomieszczeń liczyć będzie 24-27 uczniów. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony tygodniowym rozkładem zajęć. 

4. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, których aktualna lista znajduje się na stronie 

internetowej szkoły. 

5. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą – Prawo 

oświatowe. 

 

 

§ 25 



 

 12 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, a ich szczegółową organizację określa zarządzenie 

MEN. 

2. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny Liceum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa oświatowego do 30 kwietnia każdego roku. 

3. Arkusz organizacyjny Liceum zatwierdza organ prowadzący po uprzednim zasięgnięciu 

opinii kuratora oświaty do dnia 30 maja danego roku. 

4. Organizację stałych obowiązkowych zajęć lekcyjnych określa tygodniowy rozkład godzin 

ustalony przez Dyrektora Liceum, lub innego wyznaczonego nauczyciela, w oparciu o arkusz 

organizacyjny. 

5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów i wychowanków oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych w ustawie – Prawo oświatowe. § 3. 

 

§ 26 

 

1. Uczniowie Liceum realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, a treści te wyznaczają 

wymagania egzaminu maturalnego. 

2. W Liceum dopuszcza się nauczanie w grupach międzyoddziałowych w zakresie przedmiotów 

wybranych do egzaminu maturalnego, zwanych dalej przedmiotami wiodącymi. 

3. Określenie przedmiotów wiodących w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych winno 

nastąpić najpóźniej od II klasy Liceum. 

4. Wybrane przedmioty wiodące stanowią o profilu oddziału lub grupy międzyoddziałowej. 

5. W Liceum obowiązuje punktowy system oceniania, którego szczegółowe zasady zostały 

zawarte w załączniku nr 1 do statutu. 

6. Liceum stara się zapewnić uczniom kontynuację nauki dwóch języków obcych nauczanych 

w gimnazjum. W sytuacji braku odpowiedniej grupy językowej uczeń za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów) może rozpocząć naukę nowego języka obcego lub kontynuować 
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naukę z inną wskazaną przez dyrektora grupą językową z innego poziomu edukacyjnego pod 

warunkiem pogodzenia tygodniowego rozkładu zajęć obu poziomów edukacyjnych. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 

8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

zakresie, 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, 

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

8. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole 

polega na: 

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, 

3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i 

wychowawczej, 

4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć, 

5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym 

 

 

 

§ 27 

 

1. Dla realizacji celów statutowych Liceum zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) biblioteki szkolnej, 

2) pracowni komputerowej, 

3) pracowni przedmiotowych, 

4) gabinetu lekarskiego, 

5) świetlicy z kuchnią, 

6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, 

7) archiwum, 

8) urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 

2. W każdym z wymienionych obiektów w § 27 użytkownicy zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania odpowiednich, szczegółowych postanowień regulaminowych. 

3. Biblioteka szkolna jest centralną, multimedialną i interdyscyplinarną pracownią, służącą 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

wspierającą doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, popularyzującą wiedzę pedagogiczną 

wśród rodziców. 

4. Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin 

biblioteki. 

5. Nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: 
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1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na 

jej działalność, 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami, 

3) ustala godziny i plan pracy na dany rok szkolny, 

4) wydaje decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych 

przy pomocy programu komputerowego wykorzystywanego do opracowania 

i udostępniania szkolnego księgozbioru, 

5) zatwierdza regulamin biblioteki. 

6. Zadaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz innych materiałów z zakresu piśmiennictwa, 

grafiki, itp.  

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

5) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi 

bibliotekami. 

7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie), 

pracownicy szkoły i absolwenci zgodnie z regulaminem biblioteki. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez: udostępnianie zbiorów biblioteki, 

świadomy i aktywny udział uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania 

kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych, partnerstwo z uczniami 

szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych, pomoc uczniom mającym 

trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze. Uczniowie mogą korzystać ze 

wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece. Otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych 

źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych. 

9. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w celu: rozbudzania potrzeb 

i zainteresowań uczniów, doradztwa w doborze literatury samokształceniowej, 

współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki, rozwijania kultury czytelniczej 
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uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 

mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, złożyć zamówienie na 

literaturę pedagogiczną, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne. Na wniosek 

nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych. 

Wychowawcy otrzymują informację o stanie czytelnictwa. 

10. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 

partnerstwa w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów, przy popularyzacji literatury dla 

rodziców z zakresu wychowania. Rodzice mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych 

w bibliotece, mają możliwość wglądu do Statutu Szkoły i innych dokumentów szkolnych 

zgromadzonych w bibliotece. 

11. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z bibliotekami szkolnymi w Gminie Miedźna oraz 

z bibliotekami publicznymi w następujących formach: umożliwiania uczniom korzystania 

z księgozbioru wymienionych bibliotek, organizacji konkursów czytelniczych, wystaw, 

wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami. Biblioteka współpracuje z Wojewódzką 

Biblioteką Pedagogiczną w Pszczynie publikując zestawienia bibliograficzne nowości 

wydawniczych z zakresu edukacji, poprzez przekazywanie informacji o szkoleniach dla 

nauczycieli i bibliotekarzy. 

12. Zadania bibliotekarza: 

1) gromadzenie, opracowanie a następnie udostępnianie uczniom i nauczycielom książek, 

wydawnictw multimedialnych, płyt DVD, materiałów metodycznych, czasopism, broszur, 

2) udzielanie informacji, pomoc czytelnikom w poszukiwaniu, porządkowaniu 

i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł: księgozbiór podręczny, programy 

multimedialne, Internet, 

3) rozbudzanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz pogłębianie nawyków czytania 

i uczenia się poprzez rozmowy z czytelnikami na temat przeczytanych książek, udzielanie 

informacji bibliotecznych, poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

4) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy i akcje czytelnicze, 

wystawy tematyczne, gazetki, promocja książek na stronie internetowej szkoły, spotkania 

autorskie, 

5) wdrożenie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez 

prowadzenie zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem komputera, Internetu, 
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6) informowanie uczniów, nauczycieli, wychowawców o stanie czytelnictwa, 

7) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami czytelnictwa, 

8) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

9) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych na zasadzie skontrum, 

10) podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami. 

13. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych – skontrum przeprowadza się na wniosek Dyrektora 

szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 

października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

 

 

 

 

§ 28 

1. W szkole działa spółdzielnia uczniowska. 

2. Organizację spółdzielni określa jej statut przyjęty przez członków spółdzielni 

i zaakceptowany przez dyrektora szkoły. 

3. Opiekunem spółdzielni jest nauczyciel, który przyjmuje obowiązki powierzone przez 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM 

 

§ 29 

 

1. Dyrektor Liceum zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Pracownicy, o których mowa w § 29 ust 1 zatrudnieni są na podstawie odrębnych przepisów. 
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3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określa 

regulamin pracy i odpowiednie zakresy czynności. 

4. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą z poszczególnymi 

nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

§ 30 

 

1. Nauczyciel Liceum w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie psychiczne i fizyczne, 

a także poszanowaniem godności ucznia. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do każdego typu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

i zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki, 

2) obiektywne wartościowanie i ocenianie poznanych faktów, wydarzeń i zjawisk, 

3) zapoznanie uczniów z obiektywnymi prawami rozwoju przyrody i społeczeństwa oraz 

uczenia na tej podstawie racjonalnego myślenia, 

4) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej,  

5) wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów, 

6) wybór podręczników szkolnych, 

7) prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-

profilaktycznym, 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji 

zawodowych, 

10) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów, 

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, 

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,  

13) czynny udział w pracy Rady pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał, 

14) współpraca z rodzicami, 
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15) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

16) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów, 

17) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów, 

18) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole, 

19) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy. 

 

3. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, 

porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, które rozwijają i integrują oddział, 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i 

koordynowanie działań wychowawczych, 

5) współpraca z pedagogiem szkolnym, 

6) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego 

uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne, 

7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy, 

8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie 

sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, 

9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich 

udziału w pracach na rzecz środowiska, 

10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów, 

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, 

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie 

świadectw szkolnych, 
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13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy. 

 

§ 31 

 

1. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczniów w Liceum każdy nauczyciel jest 

zobowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami i po 

lekcjach. 

2. Sposób i miejsce pełnienia dyżurów określa harmonogram przy tygodniowym rozkładzie 

zajęć. 

3. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są na następujących zasadach:  

1) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

2) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele 

zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

3) Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed pierwszymi zajęciami, 

albo równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę po zajęciach i kończy równo 

z dzwonkiem kończącym przerwę. 

4) Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 

rozpoczynający daną lekcję. 

5) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 

odpowiadają:  

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy, 

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren 

szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków 

lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów, 

c) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków 

lokomocji, jeden opiekun na 15 uczniów, 

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik 

wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie 

młodzieży i opiekunów uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe. 
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6) Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, 

zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami 

higieny pracy umysłowej. 

4. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

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

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, a także 

współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

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

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

w trudnej sytuacji życiowej, 

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

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-

profilaktycznym, 

8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny 

Radzie Pedagogicznej. 

§ 32 

 

Nauczyciel Liceum ma prawo do tworzenia autorskiego programu nauczania oraz 

eksperymentów i innowacji pedagogicznej. 

 

 

§ 33 

 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe i zadaniowe. 

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły. 



 

 22 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek 

członków zespołu. 

4.  Zadaniami zespołu przedmiotowego są: 

1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także 

podręczników z danego przedmiotu, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu, 

3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu, 

4) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych,  

5) opracowanie programów indywidualnego nauczania uczniów, 

6) opracowanie eksperymentów pedagogicznych i innowacyjnych programów nauczania, 

7) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

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

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

9) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły. 

5. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły. 

 

VII. UCZNIOWIE LICEUM 

 

§ 34 

 

1. Rekrutację uczniów do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Liceum i działająca na podstawie procedury, zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym, zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną Liceum. 

2. Rada Pedagogiczna co roku uchwala na dany rok szkolny zasady rekrutacji. 

 

§ 35 

 

Uczeń Liceum ma prawo do: 

1) aktywnego, samorządnego współuczestnictwa w życiu Liceum, 

2) właściwej organizacji procesu kształcenia, 
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3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

4) uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy 

i umiejętności oraz korzystania z pomocy nauczyciela danego przedmiotu, 

5) rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce zgodnie z zasadami 

oceniania stosowanymi w Liceum, 

7) powtarzania klasy zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądu i religii, 

pod warunkiem, że nie narusza dobra innych osób, 

9) nauczania indywidualnego w domu, jeśli wymaga tego sytuacja losowa, 

10) indywidualnego toku nauczania, na wniosek rodziców i za zgodą Rady Pedagogicznej, 

11) promowania poza normalnym trybem zgodnie z aktualnym zarządzeniem MEN, 

12) ubiegania się o pomoc materialną, zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania 

pomocy materialnej, 

13) obniżenia wymagań edukacyjnych z wybranego przedmiotu lub przedmiotów na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

14) odwołania się w przypadku naruszenia praw ucznia do: 

c) Rzecznika Praw Ucznia przy Liceum, 

d) Rzecznika Praw Dziecka przy Kuratorium Oświaty w Katowicach zgodnie 

z procedurą KPA, 

15) odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do Kuratorium Oświaty 

w Katowicach w terminie 7 dni od daty wydania decyzji zgodnie z KPA. 

 

§ 36 

 

1. Uczniowie Liceum mają prawo do zrzeszania się w organizacjach uczniowskich 

i społecznych, działających na terenie Liceum. 

2. Uczniowie mają prawo zakładać nowe organizacje młodzieżowe, jednakże ich powstanie 

należy zgłosić u Dyrektora Liceum, a program ich działania musi uzyskać akceptację Rady 

Pedagogicznej. 
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§ 37 

 

Obowiązkiem ucznia jest: 

1) Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie 

w ich trakcie poprzez: 

a) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

b) sumienne wykonywanie poleceń nauczyciela, 

c) odpowiadanie na stawiane pytania, 

d) współpracowanie z grupą i nauczycielem uczącym, 

e) posiadanie niezbędnych pomocy naukowych (podręcznik, zeszyt, inne wymagane 

przez uczącego przybory), 

f) punktualne przychodzenia na zajęcia, 

g) niedopuszczalne jest spożywanie posiłków i napojów w czasie lekcji. 

2) Usprawiedliwianie w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych: 

a) usprawiedliwienia nieobecności przekazywane są tylko w formie pisemnej i podpisane 

przez rodzica/opiekuna, 

b) wychowawca przechowuje wszystkie zwolnienia w swojej dokumentacji lub młodzież 

ma odnotowane usprawiedliwienia w zeszycie kontaktu z rodzicami, 

c) uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do siedmiu dni po powrocie do 

szkoły lub tego samego dnia, jeśli była to nieobecność kilkugodzinna, 

d) usprawiedliwienia są weryfikowane przez rodziców/opiekunów na zebraniach, 

e) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności, 

f) jeśli rodzic/opiekun zwalnia ucznia w trakcie zajęć musi to uczynić pisemnie lub 

telefonicznie co zostaje odnotowane w sekretariacie szkoły, 

g) w przypadku złego samopoczucia ucznia zwolnić może również dyrektor lub 

higienistka szkolna, zwolnienie to zostanie odnotowane w zeszycie zwolnień znajdującym 

się w sekretariacie szkoły, o fakcie powiadamia się rodziców ucznia, prosząc o pilne 

zgłoszenie się do szkoły i odebranie ucznia 

h) w pierwszym dniu nieobecności ucznia rodzic informuje telefonicznie o tym fakcie 

szkołę. 
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3) Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju. 

a) na terenie szkoły obowiązuje schludny niewyzywający strój i zmienne obuwie, 

b) zabrania się manifestowania przynależności do grup, gdzie przynależność ta jest 

karalna, 

c) na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny. 

4) Zapoznanie się z warunkami korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. 

a) kategorycznie zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych (kamery, aparaty fotograficzne, MP3, dyktafon) w czasie lekcji, 

b) zezwala się na wnoszenie tychże urządzeń pod warunkiem, że są one wyłączone 

i schowane (złamanie tego punktu będzie karane: jednorazowo -3 punkty z zachowania), 

c) uczniowi korzystającemu na lekcji w jakikolwiek sposób z wyżej wymienionych 

urządzeń odbiera się urządzenie i oddaje się do depozytu w sekretariacie szkoły, 

d) urządzenie to z sekretariatu odbierają tylko rodzice/opiekunowie. 

5) Właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników liceum oraz pozostałych 

uczniów. 

a) uczeń zobowiązany jest okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły, 

b) każdorazowo uczeń otrzymuje punkty ujemne z zachowania: 

- przeszkadzając w prowadzeniu lekcji, 

- śmiecąc, 

- używając wulgarnego słownictwa, 

- okazując lekceważący stosunek pracownikom szkoły, 

- żując gumę w czasie lekcji, 

- samowolnie opuszczając zajęcia lekcyjne w czasie ich trwania. 

6) Systematyczna i wytrwała praca nad własnym rozwojem zapewniająca dobre 

przygotowanie do obowiązków rodzinnych i społecznych, 

7) Przestrzeganie postanowień Statutu Liceum, regulaminu Liceum i regulaminów obiektów 

Liceum. 

 

 

§ 38 
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1. Uczeń wyróżniający się w nauce i działalności na rzecz Liceum może być nagrodzony: 

1) ustną pochwałą udzieloną w obecności społeczności szkolnej, 

2) listem gratulacyjnym, 

3) nagrodą rzeczową, 

4) nagrodą pieniężną, 

5) świadectwem z wyróżnieniem, 

6) stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

7) stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Rodzaj nagrody zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela przedmiotu, organu 

Liceum bądź Dyrektora Liceum. 

3. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystości szkolnych. 

4. Dyrektor Liceum lub wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie. 

 

§ 39 

 

1. Uczeń łamiący regulamin Liceum lub regulaminy obiektów Liceum może być ukarany: 

a) naganą ustną, 

b) naganą pisemną, 

c) zawieszeniem w prawach ucznia Liceum, 

d) skreśleniem z listy uczniów Liceum. 

2. Kary wymienione w pkt l a, b, c nakłada Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów Liceum nastąpić może wskutek: 

a) zachowania niegodnego ucznia Liceum, łamania ogólnoprzyjętych norm i zasad 

etycznych, 

b) systematycznego lekceważenia obowiązków szkolnych (brak postępów w nauce oraz 75% 

nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze), 

c) zachowanie stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów, 

d) przejawów nieodpowiedzialności i niszczenia majątku szkolnego, 

e) łamania obowiązującego prawa, 
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f) wyroku sądowego. 

4. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Liceum podejmuje Dyrektor Liceum na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

5. Rodzaj kary podany jest do wiadomości społeczności uczniowskiej i informowani są o niej 

rodzice ucznia. 

 

 

VIII. CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

§ 40 

 

Liceum posiada sztandar, godło oraz własny ceremoniał świąt państwowych i uroczystości 

szkolnych. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

§ 41 

 

uchylony 

 

§ 42 

 

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 43 

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej regulują odrębne przepisy. 

 

§ 44 
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1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie Liceum jest Rada Pedagogiczna. 

2. Z inicjatywą nowelizacji Statutu Liceum mogą wystąpić wszystkie organy Liceum 

wymienione w § 8 Statutu. 

3. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony statutu po każdej zmianie. 

4. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece 

oraz zostaje zamieszczony na stronie szkoły. 

 

 

ujednolicono 15.11.2017 


