
 

 1 

 

S  T  A  T  U  T  
V I  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O  

W  K O S Z A L I N I E  
 

Tekst jednolity wprowadzony 
Uchwałą Rady Pedagogicznej VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie  

nr 3/2015 z dnia 31.07.2017 r. 
 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Informacje podstawowe. 
 
§ 1 Nazwa szkoły brzmi: VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, które zwane jest dalej Szkołą. 
 

§ 2. Siedziba Szkoły mieści się w Koszalinie przy ul. Stanisława Dąbka 1. 
 

§ 3. skreślony 

§ 3a. Z dniem 1 września 2018 r. włącza się Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w latach 1939 – 1945 w Koszalinie przy ul. Stanisława Dąbka 1 do VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Koszalinie przy ul. Stanisława Dąbka 1.  

§ 4. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może 
być używany czytelny skrót. 
 

§ 5.1. VI Liceum Ogólnokształcące jest szkołą kształcącą młodzież na podbudowie gimnazjum,  
w cyklu trzyletnim, zgodnie z przepisami ramowego planu nauczania, 
2. skreślony 

  
§ 6. Struktura organizacyjna szkół: 

1) VI Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum prowadzi: 
- od roku szkolnego 2004/2005 klasy I, II i III. 

2) skreślony 
 

§ 7. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Koszalin. 
 

§ 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty w Szczecinie. 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele i zadania Szkoły. 
 
§ 9.1. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela Szkoły jest dążenie do 
wszechstronnego rozwoju ucznia. 
 

2. Nauczyciele w sposób harmonijny realizują zadania w zakresie nauczania, kształcenia 
umiejętności i wychowania, które wzajemnie uzupełniają się i są równoważne. 
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§ 10.1. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom  
w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem 
różnorodnych środków wyrazu, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym 
podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych 
treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-
skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,  

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej i światowej. 
2. W Szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy  
           we współczesnym świecie. 
3. Nauczyciele w Szkole tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 
odpowiedzialności, 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 
widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem 
ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień, 

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania 
indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania 
obowiązujących norm, 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł efektywnego 

posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków, 
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. 
4. W pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych   
tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. 
5. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu 
uczniów (zdrowotnemu, psychicznemu, intelektualnemu, moralnemu i duchowemu) i ich 
rozwojowi społecznemu, wspierając: 

1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra  
i piękna w świecie, 

2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji 
na danym etapie, 

3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra 
własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, 
wolności własnej z wolnością innych, 

4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 
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5) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 
6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji 

wartości, 
7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, 
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych w ramach wolontariatu. 

6. Uczniowie, Szkoła w szczególności, są przygotowywani do podejmowania wyzwań 
współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo-
techniczny. 

1) Szkoła współpracuje z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi 
stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami wyższymi. 

7. Programy nauczania i programy wychowania w Szkole uwzględniają: otwartość na świat, 
tożsamość opartą na dziedzictwo kultury własnej ojczyzny; wiedzę ogólną i umiejętność jej 
praktycznego wychowania, ale także zdolność rozumienia i definiowania zmiennej rzeczywistości; 
śmiałe poszukiwania wśród tego, co nowe i nieznane, ale i wierność zasadom etycznym. 
8. Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym uczeń dojrzały, dobrze 
przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, umiejący żyć z innymi i dla innych. 
9. skreślony 
10. skreślony 

 

§ 11. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny, a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki  
w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, 
organizowanych przez Szkołę poza jej terenem, 

2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe pozalekcyjne zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel 
organizujący i przeprowadzający zajęcia, 

3) zapewnia prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie 
organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć 
poza terenem placówki, poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do 
przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania dyrekcji szkoły na siedem dni 
przed planowanymi zajęciami dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program imprezy, 
deklarację odpowiedzialności oraz listę uczestników, co jest niezbędne do uzyskania zgody 
na odbycie zajęć, 

4) organizuje dyżury nauczycieli w szkole oraz na posesji szkolnej. 
 
 
 

Rozdział III 
 

Sposoby wykonywania zadań Szkoły. 
 
§ 12.1. Działalność edukacyjna Szkoły określona jest poprzez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, 
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści  
i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 
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3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy oraz program profilaktyki tworzą 
spójną całość i stanowią załącznik do statutu. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem szkoły  
i każdego nauczyciela. 
3. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową 
kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych 
 przedmiotów: 

1) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 
,,programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły,  
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, 

2) nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie  
lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 
program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego 
autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, 

3) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany  
do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki 
dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów, 

4) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 
podstawy programowej, 

5) indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia  
z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych  
dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, plany pracy kółek zainteresowań 
zatwierdza dyrektor Szkoły, 

6) proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-  
Profilaktycznym. 

4. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z procedurami: 
1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele pracujący z uczniem lub 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 
2) w szkole tworzy się dla uczniów w poszczególnych poziomach edukacyjnych zespoły do 

spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
3) powołuje się koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którym jest 

nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, 
4) zespół dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej 
danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania oraz 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed 
opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. 

5) Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
znajdują się w procedurach 

 

§ 13.1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych 
przepisów. 
2. Uchwały w sprawie prowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 
3. W każdej chwili nauczyciel może przedstawić dyrektorowi Szkoły innowacyjny program 
zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 
4. skreślony 
5. Szkoła oferuje nabór do klas sportowych. 



 

 5 

1) Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej 
lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach  danego typu szkoły, 
dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. 

2) Szkolenie sportowe w klasach sportowych prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, 
według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin 
sportu. 

3) Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem 
kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. 

4) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych 
wynosi co najmniej 10 godzin. 

5) Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasach dokonuje dyrektor 
Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia 
sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu 
oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

6) W ramach ustalonego, zgodnie z ust. 7, tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych 
realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym 
planie nauczania dla danego typu szkoły. 

7) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub 
zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być 
dzielony na grupy ćwiczeniowe. 

8) Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie sportowej wynosi co najmniej 10 osób.  
Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być 
niższa. 

9) W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu na kontuzję 
lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach 
sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

10) Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 
umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, 
w szczególności przez: 
a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 
b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych 

programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych, 
c) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 

w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego 
programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 14.1. W ramach planu zajęć szkolnych Szkoła organizuje naukę religii, etyki, obu przedmiotów dla 
uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają takie życzenie lub sami uczniowie, po 
osiągnięciu pełnoletności. 
2. Życzenie to wyrażane jest w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane  
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 
3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem 
dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 
4. Jeśli na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 7 uczniów, Organ Prowadzący Szkołę 
w porozumieniu z właściwym Kościołem lub Związkiem Wyznaniowym organizuje naukę religii  
w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 
5. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażają takie życzenie, Szkoła organizuje lekcje etyki, 
w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego. 
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6. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwu godzin lekcyjnych tygodniowo. Zmniejszenie wymiaru 
godzin uwarunkowane jest zgodą biskupa diecezji kościoła katolickiego lub władz innych kościołów 
i związków wyznaniowych 
7. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Szkoły. 
8. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie wydanym przez szkołę bezpośrednio 
po ocenie zachowania na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. W celu 
wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji, nie zamieszcza się danych, z których 
wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał. 
9. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 
10. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 
11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych 
w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada 
taki obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. 
12. O terminie rekolekcji dyrektor Szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc 
wcześniej. 

 

§ 15.1. W ramach zajęć edukacyjnych Szkoła organizuje „Wychowanie do życia w rodzinie” 
zwanych dalej „zajęciami edukacyjnymi obowiązkowymi” na zasadzie dobrowolności. 
2. Na realizację tych zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania w roku szkolnym po 14 
godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców, przy czym dla uczniów klas 
trzecich godziny te przeznacza się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. 
3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice 
(prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi Szkoły pisemną rezygnację z udziału ucznia  
w zajęciach w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.. 
4. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi 
dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w zajęciach w terminie do dwóch tygodni od 
rozpoczęcia roku szkolnego. 
5. skreślony 
6. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej  
ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
7. skreślony 
 
 

§ 16.1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczegółowych uzdolnień i zainteresowań, 
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny 
program lub tok nauki. 
2. Indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny  
oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia  
w zakresie jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 
3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego 
roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program  
z zakresu dwu klas. 
4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, 
2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, 
3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia. 

5. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 
programu, który ma realizować uczeń. 
6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego, 
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2) złożenie przez ucznia lub rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu  
lub toku nauki. 

7. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania  
na lekcje tego przedmiotu do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo 
wyższej w tej szkole – także w szkole wyższego stopnia za jego zgodą – albo realizować program 
samodzielnie. 
8. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 
klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 
9. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor Szkoły  
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela –opiekuna i ustala zakres jego 
obowiązków. 
10. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować  
w arkuszu ocen ucznia. 
 

§ 17.1. Dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą uczęszczanie do szkoły, 
przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych Szkoła 
może organizować indywidualne nauczanie. 
2. Indywidualne nauczanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia lub na terenie szkoły. 
3. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w 
sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 
realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć nauczania 
indywidualnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 
6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego 
oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, 
dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 
7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może 
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,  
w których zajęcia są realizowane. 
8. Na podstawie orzeczenia dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania. 
9.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio  
z uczniem wynosi dla uczniów liceum – od 12 do 16 godzin. 
10. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 
 

§ 18.1. Na podstawie rozdziału 8a Ustawy o systemie oświaty - Pomoc materialna dla uczniów 
(stan prawny na dzień 1 września 2011 roku) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej 
ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego. 
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 
3. Zasady przyznawania i udzielania pomocy materialnej uczniom są zawarte w regulaminie 
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 



 

 8 

Miasta Koszalina, uchwalonym przez Radę Miejską w Koszalinie na podstawie Uchwały  
Nr XXIII/358/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXXV / 539/2006  
z dnia 27 kwietnia 2006 roku oraz Uchwałą Nr VII / 36 / 2007 z dnia 15 lutego 2007 roku). 
Regulamin ten stanowi załącznik do statutu. 
 
§ 19.1. W Szkole obowiązują opracowane przez radę pedagogiczną Wewnątrzszkolne Zasady 
Oceniania. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych oraz formułowaniu oceny. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  
o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, oraz informowanie o nich uczniów  
i rodziców (prawnych opiekunów) z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 
wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia, 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, 
3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (półrocza) i warunki ich 

poprawiania. 
5. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się  
w stopniach według następującej skali: 

- stopień celujący  - 6 
- stopień bardzo dobry - 5 
- stopień dobry  - 4 
- stopień dostateczny - 3 
- stopień dopuszczający - 2 
- stopień niedostateczny - 1 

6. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 
- wzorowe, 
- bardzo dobre, 
- dobre, 
- poprawne, 
- nieodpowiednie, 
- naganne. 

 

§ 20.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
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3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych 
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

§ 21.1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego przez 
nauczyciela programu nauczania. 
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciel powinien w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć. 
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 
fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej zgodnie z wewnątrzszkolną Procedurą 
Uzyskiwania Zwolnień z dnia 29 sierpnia 2014 r. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach wychowania 
fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń 
fizycznych.  
 
4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboka dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki 
drugiego języka obcego. 
 

§ 22.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w roku szkolnym w ostatnim 
tygodniu pierwszego półrocza, które trwa do najbliższego piątku po 10 stycznia. 
 

§ 23.1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
1a. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się nie wcześniej niż na siedem dni przed  
zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
2. Najpóźniej na dwa tygodnie rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem 
ust.6. 
6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
7.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych lub ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
8. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 7 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni  
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
 

 
§ 24.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 
na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,  
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą 
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych.. Nie ustala się również oceny zachowania. 
6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, i wychowania fizycznego 
przeprowadza się w formie zadań praktycznych. 
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
7a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora Szkoły. 
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3 i 4 pkt. 1, przeprowadza nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. 
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza 
się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen ucznia. 
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11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 23 ust.6. 
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę. 
 

§ 25.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, 
technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. 
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez 
dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 
6a. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym  
w klasie programowo wyższej. 
7.  Uczeń, który nie zdał egzaminów poprawkowych oraz uwzględniając pkt. 6a,  nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
 

§ 26.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.  
1a. skreślony 
1b. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje  
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
1c. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej może powtarzać klasę nie 
więcej niż dwa razy w ciągu danego etapu edukacyjnego. 
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 
się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 26 ust. 1b uzyskał oceny wyższe od 
niedostatecznej oraz z uwzględnieniem § 26 ust. 1a. 
4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa  
w ust. 2, uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
 najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
5. skreślony 
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6. Wzory druków świadectw określone są odrębnymi przepisami. Rozporządzenie MEN  
z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz.U.2014 poz. 893 z 29 grudnia 2014 r. – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców jest udostępniana do wglądu w obecności przedstawiciela 
szkoły dokumentacja: dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
zgłaszanych zastrzeżeń do wystawianych ocen oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Organy Szkoły, ich zadania i zasady współdziałania. 
 

§ 27. Organami Szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 
 

§ 28. Organy wymienione w § 26pkt. 2-4 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą 
być niezgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz niniejszym statutem. 
 

§ 29. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
 

§ 30. Do zadań dyrektora Szkoły należy w szczególności: 
1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju  
4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 31. Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach 
kompetencji stanowiących. 
 

§ 32. Dyrektor Szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową 
i gospodarczą obsługę Szkoły. 
 

§ 33. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  
w organizacji praktyk pedagogicznych. 
 

§ 34. Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami  
i Samorządem Uczniowskim. 
 

§ 35 Dyrektor Szkoły na podstawie § 90 podejmuje decyzję o ukaraniu ucznia oraz o skreśleniu  
z listy uczniów. 
 

§ 36. Rada Pedagogiczna: jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni  
w Szkole nauczyciele. 
 

§ 37. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji, 
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
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4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
5) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów. 

 

§ 38. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego Szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  
     wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 39. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 
dyrektora Szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 
 

§ 40. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i uchwala statut. Wniosek  
o dokonanie zmian statutu mogą składać organy Szkoły. 
 

§ 41. Rada Pedagogiczna opiniuje w sprawie przenoszenia uczniów do innych oddziałów Szkoły. 
 

§ 42. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

§ 43. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Za jego zgodą lub na wniosek 
Rady Pedagogicznej przewodniczący ma prawo zaproszenia osób trzecich na jej posiedzenie. 
 

§ 44. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły. 
 

§ 45. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prze-
pisami praw. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 
 

§ 46.1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły. 
2. Zasady tworzenia rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły. 
3. Rady Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej, dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi spraw Szkoły. 
4. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rodziców 
określa regulamin, o którym mowa w ust. 4 
 

§ 47.1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 

§ 48. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły swoje 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 
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2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i materialnymi  
w porozumieniu z dyrektorem Szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 
7) opiniuje propozycje skreślenia z listy uczniów, 
8) prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu, 
9) prawo do powołania Rady Wolontariatu. 

 

§ 49.1.Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie 
podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:  

1) wydawanie zarządzeń dyrektora Szkoły, 
2) spotkania z Radą Pedagogiczną, 
3) zebrania ogólne i klasowe rodziców, 
4) spotkania z Radą Rodziców, 
5) spotkania z Samorządem Uczniowskim. 

2. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 
działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 
 

§ 50.1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy 
organami na podstawie arbitrażu dyrektora Szkoły. 
2. Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami Szkoły rozstrzyga, a zależności od przedmiotu 
sporu, organ prowadzący Szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

§ 51. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży. 
Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy. 
 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Organizacja Szkoły. 
 
§ 52.1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia 
następnego roku. 
2. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,  
a kończą się  w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, 
zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 
3. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 
4. W klasach programowo najwyższych Szkoły zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się  
w piątek w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu maturalnego. 
5. Terminy egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy. 
6. W Szkole rozkład zajęć dydaktyczno- wychowawczych jest realizowany w pięciu dniach tygodnia. 
7. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może,  
w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,  
w wymiarze do 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 8. 
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Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych mogą być ustalone; 
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny, 
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 
wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności 
lokalnej. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 7, dyrektor Szkoły po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu pro-
wadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, pod 
warunkiem zrealizowania zajęć dydaktyczno- wychowawczych przypadających w te dni  
w wyznaczonym soboty. 
9. W dniach, o których mowa w ust. 7 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. 
10. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

1) I półrocze rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych  
we wrześniu, i trwa do najbliższego piątku po 10 stycznia, 

2) II półrocze rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek po 10 stycznia i trwa do dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

§ 53.1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym (zajęcia 
lekcyjne obowiązkowe, dodatkowe, nadobowiązkowe, indywidualne i pozalekcyjne) określa arkusz 
organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ 
prowadzący Szkołę. 
2. W Szkole dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, 
kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 
4 przedmiotów, ujętych w postawie programowej w zakresie rozszerzonym. 
 

§ 54.1. Podstawową jednostką organizacji Szkoły jest oddział. Oddział składa się z uczniów, którzy 
w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych  
i nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku 
szkolnego lub autorskim wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi. 
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 28 do 30 uczniów. 
3. Oddział dzieli się na grupy: 

1) na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, 
2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu ogólnego, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 
laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej  
niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 3, podziału na grupy można dokonywać  
za zgodą organu prowadzącego Szkołę. 
5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są zgodnie z przyjętym programem nauczania  
w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia te prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt  
i chłopców. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych 
przypadkach, grup międzyklasowych. 
 

§ 55.1.W ramach posiadanych środków finansowych, Szkoła może organizować zajęcia 
pozalekcyjne: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, itp. 
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2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. 
 

§ 56.. Organizację stałych, obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 

§ 57. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 
systemem klasowo - lekcyjnym. 
 

§ 58. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali 
inny czas godziny lekcyjnej trwającej od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
 

§ 59.1. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym Szkołę, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęć wyrównawczych, 
specjalistycznych, artystycznych, warsztatowych, terapeutycznych, rekreacyjno-sportowych, 
nauczania języków obcych, technologii informacyjnej, kół zainteresowań i innych, które mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 
międzyklasowych i międzyszkolnych.  
2.Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, przeznaczane są na 
zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności 
uczniów, zajęcia opieki świetlicowej.  
3. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu 
potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli. 
 

§ 60. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

§ 61. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia: 
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 
2) bibliotekę z czytelnią, 
3) gabinet pielęgniarki szkolnej, 
4) gabinet pedagoga szkolnego, 
5) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze i ogólnego użytku. 
7) zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych (salę gimnastyczną, boisko szkolne). 

 

§ 62. Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie przedmiotowe, sale lekcyjne oraz sale 
gimnastyczne zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych 
regulaminów i instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków 
zagrażających zdrowiu i życiu uczniów. 
 

§ 63.1. Szkoła posiada bibliotekę, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor Szkoły. 
2. Biblioteka składa się z części magazynowej oraz wypożyczalni połączonej z czytelnią. 
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych. 
4. Biblioteka jest czynna według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli bibliotekarzy 
zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły. 
5. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów i pracowników. 
6. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy regulują odrębne przepisy. 
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7. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
8. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i pracownicy Szkoły. 
9. Prawa i obowiązki czytelników określa „Regulamin biblioteki” ustalony przez nauczycieli 
bibliotekarzy i zaakceptowany przez dyrektora Szkoły. 
10. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej 
regulaminu. 
11. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów, 
2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) udostępnianie zbiorów czytelnikom, 
4) prowadzenie lekcji bibliotecznych. 

12. Zbiory biblioteki stanowią: 
1) wydawnictwa informacyjne, 
2) programy szkolne, 
3) podręczniki, 
4) lektury obowiązkowe i uzupełniające, 
5) lektury popularnonaukowe, 
6) wybrane pozycje z literatury pięknej, 
7) wydawnictwa albumowe, 
8) prasa, 
9) literatura przedmiotowo-metodyczna z zakresu pedagogiki i psychologii, 

10) kasety video, 
11) płyty CD. 

13. Systematycznie dokonuje przeglądu księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne  
i nieprzydatne w pracy Szkoły. 
14. Inwentaryzacji biblioteki dokonuje się na wniosek dyrektora Szkoły na podstawie odrębnych 
przepisów. 
15. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada dyrektorowi Szkoły. 
16. Wydatki na potrzeby biblioteki dyrektor Szkoły zapewnia z budżetu Szkoły. 
17. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców. 
18. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, konserwację księgozbioru, zakup mebli, 
druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 
 

§ 64. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 
obsługi. 
 

§ 65. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników pedagogicznych: 
1) dyrektor Szkoły – z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 
2) wicedyrektor, 
3) pedagog szkolny, 
4) nauczyciel bibliotekarz, 
5) nauczyciel. 
6) skreślony 
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§ 66.1. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki 
nauczycieli regulują odrębne przepisy. 
2. Zasady zatrudniania w Szkole pracowników administracyjnych i pracowników obsługi regulują 
odrębne przepisy. 
 

§ 67.1.W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
2. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
 

§ 68. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej 
dokonuje powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz 
odwołania z niego. 
 

§ 69. Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności: 
1) pełnienie funkcji dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności, 
2) współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy w Szkole 

właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych, 
3) przygotowanie informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie przydzielonych obowiązków, 

       4) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w zakresie przydzielonych 
           przedmiotów w ramach działalności obserwacyjnej. 
§ 70. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 
sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno - wychowawczego, 

2) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy 
wychowawczej, 

3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną, 
4) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi przestrzeganie praworządności  
w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów wymagających opieki i pomocy 
wychowawczej, 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 
trudności wychowawcze, 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności  
w wychowywaniu własnych dzieci, 

7) czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań 
pedagogiczno - psychologicznych, 

8) utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i przekazywanie 
informacji z tej placówki, 

9) wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich, 

10) wnioskowanie o pomoc materialną dla młodzieży żyjącej w trudnych warunkach 
materialnych, 

11) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 
społecznego, 

12) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się  
na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu 
trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych  
i środowiskowych, 

13) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia, szeroko rozumianej 
profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu oraz współdziałanie  
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w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych  
z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii, 

14) koordynowanie ewidencji losów absolwentów Szkoły, 
15) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od uczniów 

przestrzegania ustaleń regulaminów szkolnych,  
16) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole oraz prezentowanie jej  

na posiedzeniach rad pedagogicznych. 
 

§ 71. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 
1) prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków), 
2) opracowanie warsztatu informatyczno- bibliograficznego (katalogi alfabetyczne i rzeczowe, 

kartoteki zagadnień, napisy informacyjne, teczki wycinków), 
3) organizacja i udostępnianie zbiorów (kart czytelnika, regulaminy, wykazy lektur i inne ), 
4) analiza stanu czytelnictwa uczniów (prowadzenie kart czytelników, kart książek) - 2 razy  

w roku na radach pedagogicznych, 
5) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie  

z przygotowanym wcześniej harmonogramem zajęć oraz programem, 
6) gromadzenie materiałów poglądowych do realizacji programów przysposobienia 

czytelniczego, 
7) opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących inspiracji 

czytelnictwa wśród młodzieży, 
8) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji 

o nowościach pedagogicznych, 
9) troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, 

dokonywa-nie zakupu książek oraz prenumerata czasopism, 
10) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, 

sporządzanie sprawozdań okresowych, 
11) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów, 
12) właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten 

majątek. 
 

§ 72.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
2. Do zakresu zadań nauczyciela należą w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz dbałość powierzone mienie, 
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, 
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy, 
6) umożliwienie kształtowania postaw prospołecznych przez podejmowanie działań  
    z zakresu wolontariatu. 

3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: 
1) prawidłowego organizowania procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystania najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania 
danego przedmiotu, wyboru optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 
motywowania uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii  
i sadów, wyboru odpowiedniego podręcznika, 
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2) pisemnego opracowania planu pracy w oparciu o podstawy programowe i obowiązujący 
pro-gram nauczania danego przedmiotu, 

3) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych, 
4) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z obowiązującym  

w Szkole wewnątrzszkolnym systemem oceniania z zachowaniem bezstronności  
i obiektywizmu w ocenie, 

       5) do pisemnego  umotywowania rocznej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z 
           prowadzonych zajęć edukacyjnych, 

6) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia, 
7) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela, 
8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
9) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) o umożliwienie 

uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki, 
10) wykorzystania pomocy naukowych, 
11) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, 
12) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły 

wyższego stopnia, 
13) prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
14) przygotowywania scenariuszy zajęć dydaktyczno- wychowawczych do czasu uzyskania 

stopnia nauczyciela mianowanego, 
15) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej, 
16) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań 

lekarskich, 
17) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał, 
18) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego, 
19) udziału w konferencjach przedmiotowo - metodycznych i innych formach doskonalenia 

zawodowego, 
20) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych, 
21) kształtowania atmosfery dobrej pracy życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów  
i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno- 

wychowawczej, 
22) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, 
23) zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli. 

 

§ 73.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale tworzą zespół. Nauczyciele mogą tworzyć 
zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub zespoły problemowo - zadaniowe. 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły  
na wniosek zespołu. 
3. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania 
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) organizowanie sposobów diagnozowania poziomu jakości pracy Szkoły, 
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz rozwoju organizacji 

Szkoły, 
4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli, 
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 
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6) opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych  
i eksperymentalnych programów nauczania, 

7) opracowywanie planu nauczania, programu dydaktycznego, wychowawczego, wizji i misji 
Szkoły. 

 

§ 74.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by wychowawca 
opiekował się oddziałem przez na cały okres nauczania na danym etapie edukacyjnym. 
 

§ 75. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,  
w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów  

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

§ 76. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa § 75: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia społecznego, rozwijające  

i integrujące zespół uczniowski, 
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami i niepowodzeniami), 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły. 

 

 
§ 77. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) współpracy z rodzicami, 
2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy, 
3) zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi raz postanowieniami 

szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie, 
4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania 

zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną, 
       5) przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacji o przewidywanych dla niego 
          rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 
         zachowania 

  
 

§ 78. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: 
1)  uchyla się ; 
2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny 

bieżące, oceny końcowe), 
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3) przygotowuje, miesięczne, półroczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne, 
4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen, 
5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (karty 

klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich i nagannych z zachowania, itp.), 
6) dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu Szkoły, itp.), 
7) wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego, 
8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami, 
9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.). 

 

§ 79. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych,  
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy 
dla nich i doradztwa dla ich rodziców. 
 

§ 80. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  
ze strony: 

1) dyrektora Szkoły, 
2) wicedyrektora, 
3) pedagoga szkolnego, 
4) służb medycznych, 
5) nauczycieli-bibliotekarzy, 
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
7) Rady Pedagogicznej, 
8) doradców metodycznych, 
9) nauczycieli innych przedmiotów, 

10) innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych, 
11) skreślony. 

 
§ 80a. skreślony 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

Uczniowie Szkoły 
 

§ 81.1. Do liceum ogólnokształcącego uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum lub 
ośmioklasową szkołę podstawową , nie dłużej niż do 21 roku życia; 

      2. skreślony 

            3. W roku szkolnym 2018/2019 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie prowadzone 
                są klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania 
                w latach 1939 – 1945 w Koszalinie, aż do czasu likwidacji tych klas. 
 

§ 82.1. Rekrutację do Szkoły prowadzi się na zasadach powszechności na podstawie odrębnych 
przepisów oraz „Regulaminu rekrutacji” obowiązującego w danym roku szkolnym. 
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego decydują: 
  1) przeliczone na punkty wyniki z egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, 
  2) przeliczone na punkty oceny z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia 
     gimnazjum/szkoły podstawowej, 
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   3) inne dodatkowe punkty przyznawane kandydatowi przez szkolną komisję rekrutacyjno 
      kwalifikacyjną.  
3. skreślony 
4. Rekrutację kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przeprowadza Szkolna 
Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna, zwana dalej „komisją”, powoływana co roku zarządzeniem 
dyrektora. 
5. Do zadań komisji należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatów o warunkach rekrutacji, 
2) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 
3) przygotowanie list przyjętych do klas pierwszych wraz z ustaloną punktacją, 
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, 
4) ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych. 

6. Kandydaci składają podania (według wzoru przygotowanego przez Szkołę) w kancelarii Szkoły  
w terminie określonym przez Kuratora Oświaty w Szczecinie. 
7. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego do podania dołączają: 

1) świadectwo ukończenia gimnazjum, 
2) dwie fotografie, 
3) zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia określone w „Regulaminie rekrutacji”, 
4) kandydaci z wadami słuchu, narządu ruchu itp. załączają opinie poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
8. skreślony 
9. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych przyjmuje się warunki i zasady określone 
dla szkoły ponadgimnazjalnej uzupełnione o dodatkowe warunki: 

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania 
danego sportu wydanym przez uprawnionego lekarza, 

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera lub instruktora klubu 
współpracującego ze szkołą, 

3) opinia trenera lub instruktora, 
4) przedstawienie pisemnej zgody rodziców, 
5) uwzględnienie oceny z wychowania fizycznego. 

 

§ 83.1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej oraz niepublicznej  
      o uprawnieniach szkoły publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,  
      z której uczeń odszedł oraz podania, 
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. 
2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeprowadza się z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy,  
do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. 
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi,  
są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 
4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, 
którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia  
w tej samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki 
programowe do końca roku szkolnego, 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej 
szkole, 

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole. 
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5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu 
obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 
 
 

§ 84.1. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. 
        2. Na wniosek rodziców dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku nauki poza 
            Szkołą.  
      3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi  nauki są obowiązani do: 

1) podjęcia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

      4) Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 
          egzekucyjnym w administracji.  
 
 

§ 85.1. Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę  
i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce, 
8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  
w organizacjach działających na terenie Szkoły, 

12) korzystania z opieki pielęgniarskiej, 
13) ma prawo uzyskania informacji o terminach prac klasowych co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
14) dysponowania swoim wizerunkiem, wyrażania zgody na przetwarzanie wizerunku  
       i danych osobowych w celach promocyjno- marketingowych, w przypadku uczniów 

niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie prawni. 
2. Uczeń oraz rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo złożenia skargi do dyrektora Szkoły  
w przypadku łamania praw ucznia, wynikających ze Statutu Szkoły, przez uczniów, rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
3. Skarga powinna być złożona na piśmie. 
4. Dopuszcza się możliwość powołania komisji do zbadania sprawy zgłoszonej przez ucznia. 
5. Komisja po zapoznaniu się z istotą skargi ma prawo przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. 
6. Komisja w ciągu 7 dni przekazuje efekty pracy dyrektorowi, 
7. Dyrektor jest zobowiązany do wydania w ciągu 14 dni orzeczenia i podjęcia kroków w celu 
usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy. 
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8. Od orzeczenia dyrektora Szkoły, w ciągu 14 dni może być wniesione odwołanie do organu 
prowadzącego Szkołę. 
9. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 
informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka z obecności na tych zajęciach po 
spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język  
z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie 
w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że 
przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

10. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 
zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego 
przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy 
innymi zajęciami lekcyjnymi. 
11. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 
 

§ 86. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 
statucie Szkoły i odrębnych przepisach. 
 

§ 87. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły oraz ustaleń 
władz szkolnych a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły: 
a) uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach, 
b) przygotowywania się do zajęć, 
c) właściwego zachowania się w trakcie zajęć, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły, a w szczególności: 
a) przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności, 
b) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi, 
c) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
d) szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 
a) niepalenia na terenie szkoły papierosów, 
b) nieużywania wszelkich środków odurzających, 

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, a w szczególności: 
a) szanowania mienia własnego i cudzego, 
b) niezaśmiecania pomieszczeń, 
c) nieniszczenia ścian, elewacji budynku, sprzętu, 

5) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju: 
a) noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów 

próbnych 
- dziewczęta –biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub spodnie (dopuszczalny 

kostium granatowy lub czarny), 
- chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie (dopuszczalny garnitur 

granatowy lub czarny), 
b) strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie 

mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być 
schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie 
może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych.   
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c) w szczególności zabrania się: przychodzenia na zajęcia w krótkich spodenkach, stroju 
plażowym, dyskotekowym, noszenia nakryć głowy na terenie szkoły. 

6) podporządkowania się zaleceniom dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli  
oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasowego, 

7) nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty Szkoły bez zgody nauczyciela, 
8) usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w Szkole (dotyczy uczniów niepełnoletnich  

i pełnoletnich): 
a) telefonicznego powiadomienia szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia, 
b) usprawiedliwiania pisemnego w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, 
c) usprawiedliwienia powinny zawierać konkretny powód nieobecności ucznia; niepodanie 

powodu może być przyczyną nieusprawiedliwienia, 
d) w przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż jeden tydzień wymagane jest 

zaświadczenie lekarskie 
e) ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia w szkole podejmuje 

wychowawca.  
9) dostarczenia wskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć, 

10) nieużywania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych - chyba, że ze względów dydaktycznych nauczyciel wyrazi na to zgodę; 
nieużywanie oznacza całkowite wyłączenie urządzenia; w przypadkach szczególnych(np. 
próbna matura) obowiązuje zakaz wnoszenia do sali wszelkich urządzeń elektronicznych 
oraz nierejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  
i zgody zainteresowanych, 

11) nieprzynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu (nikotyny i jej 
substytutów, alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz e-papierosów), 

12) pokrycia kosztów wyrządzonych szkód materialnych. 
 

§ 88. Uczeń może zostać nagrodzony za: 
1) bardzo dobre wyniki w nauce, 
2) wzorowe zachowanie, 
3) wybitne osiągnięcia i pracę społeczną, 
4) dzielność i odwagę. 

 

§ 89. W Szkole mogą być udzielane następujące nagrody: 
1) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, 
2) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec rodziców, 
3) pochwała dyrektora wobec uczniów Szkoły, 
4) pochwała dyrektora wobec rodziców, 
5) nagroda rzeczowa, 
6) dyplom, 
7) list pochwalny do rodziców, 
8) wpis do kroniki szkolnej. 

 

§ 90. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń podlega karze. Wobec ucznia można 
zastosować następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 
3) upomnienie lub nagana dyrektora Szkoły, 
4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
5) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 
6) przeniesienie do innej klasy w Szkole, z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych 
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7) skreślenie z listy uczniów w przypadku, gdy: ukończył lat 18 lub został skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

§ 91. Karze skreślenia podlega uczeń, wobec którego stosowano kary zawarte w § 90 pkt.1-6, 
a ich zastosowanie oraz podjęte środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów. 
 

§ 92. Karę skreślenia, bez konieczności stosowania wszystkich kar zawartych w § 90 pkt.1-6, 
stosuje się wobec ucznia, który: 

1) powtarza klasę, a jego frekwencja i uzyskiwane oceny nie rokują szans na uzyskanie 
promocji, 

2) świadomie zniszczył mienie szkolne o znacznej wartości, 
3) zachowuje się w sposób wulgarny, agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów 

lub pracowników, 
4) był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających podczas zajęć lekcyjnych, imprezy 

szkolnej organizowanej w szkole lub poza nią, 
5) dopuścił się czynów łamiących prawo, np.: kradzież, wymuszenie, zastraszenie, posiadanie 

lub handel narkotykami czy innymi środkami odurzającymi, 
6) został zatrzymany w areszcie na okres dłuższy niż 3 miesiące, 
7) został skazany na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

 

§ 93. Przy zastosowaniu kary wynikającej z § 90 pkt 7 dyrektor Szkoły podejmuje decyzję na 
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 94.1. Przeniesienie ucznia do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach: 
1) jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, 
2) jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak pobicie, wyłudzanie, 
3) jeśli uczeń notoryczne utrudnia prowadzenia lekcji. 

2. O zastosowaniu kary decyduje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 

§ 95. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), 
jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 96. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej  
mu nagrodzie lub udzielonej karze, udzielania odpowiedniej informacji na zebraniu rodziców  
lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami, a w przypadku kar określonych w § 90 pkt. 3-7,  
poprzez wezwanie rodziców do Szkoły. 
 

§ 97. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia  
o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora Szkoły. o uwzględnieniu lub odrzuceniu 
sprzeciwu decyduje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy 
klasy ucznia. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14-tu dni od daty wniesienia jest równoznaczne  
z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 98.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła posługuje się: 
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1) pieczęcią metalową, okrągłą, dużą i małą z godłem i napisem w otoku: 
„VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE”, 

2) pieczęciami podłużnymi o treści:  
a) „VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 75-354 KOSZALIN ul. Dąbka 1  

tel./fax. 94 343-07-95, 94 346-43-16”, 
b) „VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 75-354 KOSZALIN ul. Dąbka 1 

 tel./fax. 94 343-07-95, 94 346-43-16 NIP 6692519789 Reg. 331356568”, 
3) księgowość - pieczęciami podłużnymi o treści:  

a) „VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 75-354 KOSZALIN ul. Dąbka 1 
 tel./fax. 94 343-07-95, 94 346-43-16 NIP 6692519789 Reg. 331356568”, 

3. skreślony 
4. skreślony 
5. Pieczęć okrągła używana jest do dokumentów specjalnej rangi. Pieczęć podłużna używana jest  
do bieżącej dokumentacji. 
6. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne 
przepisy. 
7. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się  
w miejscu dostępnym dla pracownika odpowiedzialnego za nie. 
 

§ 99. Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 
 

§ 100. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 101.1.Szkoła prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa. 
2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 
 

§ 102. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 103.1. Tekst jednolity Statutu uchwalony został przez Radę Pedagogiczną VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Koszalinie w dniu 31 sierpnia 2017r. z mocą obowiązującą  
od dnia 31 sierpnia 2017r. 
2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części, mogą występować: dyrektor Szkoły, Rada 
Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski. 
3. Zmiany w Statucie zatwierdza Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności 
więcej niż połowy ogólnej liczby członków. 
4. W przypadku wprowadzenia zmian, raz do roku, sporządza się tekst jednolity Statutu. 
5. Traci moc Statut VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie (tekst jednolity) obowiązujący  
od 31 sierpnia 2017r. 


