
 

STATUT 

SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

w WYDMINACH 

z dnia 29 listopada 2019 r.  

I. Postanowienia ogólne: 

1. Przepisy definiujące.  

2. Nazwa szkoły.   

II. Cele i zadania szkoły: 

1. Cele i zadania szkoły.   

2. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,  

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

4. Nauczanie indywidualne. 

5. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki. 

III. Organy szkoły i ich kompetencje: 

1. Postanowienia ogólne. 

2. Dyrektor szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna. 

4. Rada Rodziców. 

5. Samorząd Uczniowski. 

6. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów 

między nimi.  

IV. Organizacja szkoły: 

1. Organizacja pracy szkoły. 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.  

3. Biblioteka szkolna. 

4. Wolontariat. 

5. Innowacje.  

V. Nauczyciele i inni pracownicy: 

1. Nauczyciele. 

2. Wychowawcy.  

3. Pedagog szkolny, doradca zawodowy. 

4. Logopeda. 

5. Bibliotekarz. 

6. Pracownicy niepedagogiczni. 

VI. Uczniowie szkoły:  

1. Prawa i obowiązki uczniów. 

2. Nagrody i kary. 

3. Formy opieki i pomocy uczniom. 

4. Organizacja opieki zdrowotnej i profilaktyki.  

VII. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego: 

1. Przepisy ogólne. 

VIII. Ceremoniał szkoły: 

1. Przepisy ogólne. 



 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Przepisy ogólne. 

 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział 1 

Przepisy definiujące 

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole, Liceum - należy przez to rozumieć Samorządowe Liceum Ogólnokształcące                             

w Wydminach; 

2) Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.                  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z  późniejszymi zmianami),  ustawę 

z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59), przepisy wprowadzające 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego               

w Wydminach; 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć 

organa działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących; 

5) Organach Samorządu Uczniowskiego - należy przez to rozumieć organa działające                               

w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Wydminach; 

6) Uczniach i Rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Samorządowego Liceum 

Ogólnokształcącego w Wydminach oraz ich rodziców i opiekunów prawnych; 

7) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Samorządowym Liceum 

Ogólnokształcącym w Wydminach; 

8) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Wydminy; 

9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Samorządowym Liceum 

Ogólnokształcącym - należy przez to rozumieć Warmińsko - Mazurskiego Kuratora 

Oświaty w Olsztynie; 

10) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,                                               

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w prawach z zakresu obowiązku 

szkolnego, jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 

 

Rozdział 2 

Nazwa szkoły 

 

  § 2. 1. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach jest szkołą 

publiczną. 

  2.Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wraz ze Szkołą Podstawową im. Feliksa 

Nowowiejskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

  3.Siedziba szkoły znajduje się w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 94. 



 

  4. Siedziba organu prowadzącego szkołę znajduje się w Wydminach przy Plac 

Rynek 1/1. 

  5. Ustalona nazwa Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach używana jest w pełnym  brzmieniu. 

  6. Szkoła używa pieczęci, stempli urzędowych i tablic zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

7. Cykl kształcenia: 

1) Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla młodzieży o 4-letnim cyklu kształcenia                

na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;  

2) Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego liceum ogólnokształcącego o 3-letnim cyklu 

kształcenia na podbudowie gimnazjum, absolwentom pozwala osiągnąć wykształcenie średnie 

i umożliwia uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe                                     

i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów                   

oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły jest: 

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

2) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

3) przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie; 

4) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu,                        

a także poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

5) rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów; 

6) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej; 

7) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym; 

8) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi 

poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy; 

9) przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym; 

10) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą                       

i jej rozumienie; 

11) doskonalenie umiejętności; 

12) prowadzenie edukacji medialnej przygotowującej uczniów do właściwego odbioru  

i wykorzystywania mediów; 



 

13) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej                    

z różnych dyscyplin; 

14) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

15) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą                        

i jej rozumienie; 

16) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata                        

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 

17) przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego                       

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

18) prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne                     

i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

19) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata                        

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

3. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności kształcenie                                  

i nabywanie umiejętności: 

1) myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych reprezentacji 

za pomocą transformacji dostępnych informacji, w tym myślenia analitycznego, 

syntetycznego, logicznego, przyczynowo - skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego; 

2) czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych; 

3) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie,                    

jak i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz tworzenie podstaw 

porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;  

4) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy 

oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 

5) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym 

wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

6) sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich                              

i bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni; 

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się; 

8) współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie. 

4. Do zadań szkoły należy: 

1) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP,                       

na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa 

młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju; 

2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole                  

oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej               

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 



 

5) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych      

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia                      

i nauczania; 

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

zasad higieny psychicznej; 

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

10) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

11) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych                       

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

12) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

13) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

14) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

15) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

16) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów; 

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;  

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań młodzieży 

oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

19) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 

im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

20) prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej nauki               

lub zawodu adekwatnego do zainteresowań, możliwości i zainteresowań; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 



 

25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

26) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp 

do zasobów sieciowych w Internecie; 

27) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji; 

28) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji. 

  5. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania: 

1) opracowane lub wybrane przez nauczycieli programy nauczania, po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną i przyjęciu przez dyrektora tworzą Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania; 

2) wybrane przez nauczycieli podręczniki tworzą Szkolny Zestaw Podręczników, który jest 

podawany do publicznej wiadomości po zaopiniowaniu przez Radę pedagogiczną                      

i przyjęciu przez dyrektora. 

     6. Dyrektor może zezwolić na indywidualny program nauki. Wniosek                        

do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia może złożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

1) uczeń, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów; 

2) rodzice lub prawni opiekunowie; 

3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą 

rodziców/prawnych opiekunów; 

4) samodzielnie uczeń, który ukończył 18 lat. 

 7. Na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna prawnego, poparty opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor może wyrazić zgodę na realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą:  

1) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej                

na dany rok szkolny  z dyrektorem; 

2) egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił                 

na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

3)  uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania.  

 8. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu 

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb               

i możliwości, w oparciu o opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną.  

 9. Indywidualnym nauczaniem szkoła obejmuje młodzież, której stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Liceum: 

1)  indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w oparciu o orzeczenie                   

o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający                      

w publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwane dalej orzeczeniem; 

2) dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 



 

określonych w orzeczeniu zaleceń, dotyczących warunków realizacji potrzeb 

edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) indywidualne nauczanie dyrektor organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym. 

  10. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych              

w ustawie i przepisach wykonawczych oraz w statucie; 

2) upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym); 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                        

i religijnej; 

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

7) kształtuje szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły                  

i środowiska; 

8) wdraża do dyscypliny i punktualności; 

9) kształtuje postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 

takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania 

inicjatyw oraz pracy zespołowej; 

10) kształtuje postawy obywatelską, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

11) podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji; 

12) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                       

i religijnej (poprzez organizację na terenie szkoły nauki religii rzymskokatolickiej, 

grekokatolickiej, ewangelickiej oraz naukę języka mniejszości narodowej, tj. języka 

ukraińskiego). 

11. Szkoła opracowuje i wdraża program profilaktyczno-wychowawczy w celu 

kształtowania pożądanych postaw młodzieży wobec bezpieczeństwa ruchu drogowego            

oraz zagrożeń społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, zorganizowana 

przestępczość i innych. Program profilaktyczno – wychowawczy jest odrębnym 

dokumentem szkoły.  

  12. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, udziela pomocy i wsparcia uczniom, 

którym jest ona potrzebna z przyczyn losowych, rodzinnych lub rozwojowych                      

oraz zaspokaja ich potrzeby w zależności od możliwości wychowawczych i materialnych. 

Formy pomocy: zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, pomoc materialna.  

  13. W celu realizacji zadań statutowych szkoła organizuje współpracę i współdziała                              

z rodzicami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Policją, stowarzyszeniami                    

i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.  

  14. Zadania opiekuńcze szkoły polegają na: 

1) przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) sprawowaniu indywidualnej opieki nad uczniami potrzebującymi takiej opieki. 

  15. Zakres realizacji zadań opiekuńczych Szkoły uzależniony jest od wieku ucznia                            



 

i obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczyciel jest 

zobowiązany:  

1) przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych                          

i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia. Po skończonych 

zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie porządku w miejscu pracy i nauki; 

2) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach i boisku  

według ustalonego harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo; 

3) w przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia) nauczyciel powinien udzielić 

pierwszej pomocy, wezwać pomoc lekarską oraz zawiadomić dyrektora i rodziców/ 

prawnych opiekunów; 

4) w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia wcześniej z zajęć z innych przyczyn             

niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów; 

5) organizując wycieczkę nauczyciel winien omówić zasady bezpieczeństwa i higieny. 

Wycieczka winna rozpocząć się i zakończyć zbiórką przed szkołą. Uczniowie,                 

którzy nie uczestniczą w wycieczce są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. 

Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele uczący w tej klasie. Organizację wycieczek stanowi 

Regulamin wycieczek, będący odrębnym dokumentem. 

  16. Uczniowi z zaburzeniami rozwojowymi dyrektor, na wniosek rodzica/prawnego 

opiekuna lub wychowawcy, może przydzielić stałego opiekuna. Dyrektor wyznacza 

opiekuna spośród nauczycieli i określa zakres jego obowiązków.  

 17. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć 

organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły.  

 18. Szkoła udziela uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 19. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i świadczenia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej zostały określone w Statucie ZSO . 

   20. Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii/etyki i wychowania do życia                

w rodzinie.  

   21. Uczeń może zrezygnować z uczestnictwa w powyższych zajęciach na podstawie: 

1) uczeń niepełnoletni na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, 

złożonego dyrektorowi; 

2) uczeń pełnoletni na podstawie własnego oświadczenia, złożonego dyrektorowi. 

22. Organizacja nauczania religii/etyki w szkole. 

23. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć  

w dwóch rodzajach zajęć.  

24. W przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę 

uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno religii jak i etyki, szkoła umożliwia im udział           

w zajęciach z obu przedmiotów.  

25. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii/etyki szkoła zapewnia 

opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

26. Wolę uczestnictwa w zajęciach religii/etyki wyraża się w formie jednorazowego 

pisemnego oświadczenia woli. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmienić,                      

po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach jest obowiązkowy.  



 

27. Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymanie 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.  

28. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie             

i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

29. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

30. W szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego              

(DZIAŁ IV, Rozdział 2). 

Rozdział 2 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

  § 4. Szczegóły dotyczące organizacji i świadczenie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 3 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

§ 5. Szczegóły dotyczące organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 4 

Nauczanie indywidualne 

 

  § 6. Szczegóły dotyczące nauczania indywidualnego określa Statut Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 5 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

§ 7. Szczegóły dotyczące indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu 

nauki określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 8. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Rada rodziców; 

4) Samorząd uczniowski. 



 

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, 

współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor szkoły 

 

§ 9.1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego 

nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych                     

i finansowych, a także prawnych określają odrębne przepisy. 

  2. Organa, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie 

w zakresie i na zasadach określonych w Prawie Oświatowym. 

  3. Szkołą kieruje Dyrektor będący zarazem Dyrektorem Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach.  

  2. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa Statut Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 3 

Rada pedagogiczna  

 

  § 10.1. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada pedagogiczna, którą tworzą 

wszyscy nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

  2.Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady pedagogicznej, jej kompetencje 

stanowiące i opiniodawcze reguluje Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących                            

w Wydminach oraz Regulamin Rady Pedagogicznej, będący odrębnym dokumentem. 

 

Rozdział 4 

Rada rodziców 

 

§ 11.1. Społecznymi organami Liceum jest Rada rodziców, będąca reprezentacją 

rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady rodziców                                 

oraz jej kompetencje reguluje Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach              

oraz Regulamin Rady rodziców, będący odrębnym dokumentem. 

 

Rozdział 5 

Samorząd uczniowski  

 

§ 12.1. W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd uczniowski,                     

który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem. 



 

Rozdział 6 

Zasady współdziałania organów szkoły 

 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

§ 13.1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.  

2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia                            

i wzajemnego poszanowania. 

3. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem 

zainteresowane strony zgłaszają dyrektorowi, który podejmuje decyzje zmierzające                     

do usunięcia przyczyn konfliktu. 

4. Spory między nauczycielem a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać 

Rada pedagogiczna w porozumieniu z Radą rodziców i Samorządem uczniowskim. 

5. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły                       

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania 

przedstawicieli w/w organów. 

6. Rodzice/prawni opiekunowi i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowawczych i dydaktycznych młodzieży. 

7. Formy współdziałania: 

1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami/ 

prawni opiekunowie dla zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły             

i klasy; 

2) zapewnienie rodzicom/prawnym opiekunom możliwości indywidualnego kontaktu                    

z wychowawcami klasy i innymi nauczycielami; 

3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów              

w nauce, a także przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 

8. W ramach współpracy rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) udzielania pomocy materialnej; 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi, 

organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów. 

   

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Organizacja pracy szkoły 

§ 14.  Główne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły znajdują się w Statucie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.  



 

 

Rozdział 2 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

  § 15.1.  W szkole funkcjonuje Szkolny Program Doradztwa Zawodowego,                              

który zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną, a realizowany przez doradcę 

zawodowego, pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli przedmiotu               

„podstawy przedsiębiorczości” i „wiedza o społeczeństwie”. 

 2. Realizując zadania wynikające ze Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego 

przygotowuje się młodzież do trafnego wyboru zawodu i kierunku kształcenia                            

poprzez następujące działania: 

1) systematycznie diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                  

w planowaniu dalszego kształcenia; 

2) gromadzenie, aktualizuję i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

właściwych dla danego poziomu kształceni; 

3) przeprowadzanie indywidualnych konsultacje i rozmów, mających na celu 

wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji na interesujące           

ich tematy; 

4) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery; 

5) umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia; 

6) współpracę z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy). 

3. Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1) Szkoła wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne 

umiejętności  i cechy zachowania; 

2) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje indywidualną i grupową 

pracę z uczniami, rodzicami/prawnymi opiekunami i nauczycielami, ma charakter planowych 

działań i koordynowany jest  przez szkolnego doradcę zawodowego. 

4. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:  

1) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły i drogi dalszego kształcenia; 

2) zaangażowanie rodziców/prawnych opiekunów i przygotowanie ich do pełnienia roli 

„doradców”; 

3) wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i uczniów                      

poprzez udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów typu: scenariusze lekcji, 

kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań, przygotowywanie i udostępnianie 

materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego i struktury szkolnictwa; 

organizowanie spotkań ze specjalistami z poradni, reprezentantami różnych zawodów                 

np. rodzicami czy absolwentami;  

4) w ramach pracy z rodzicami/prawnymi opiekunami obejmuje: prezentację założeń pracy 

informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów, zajęcia psychoedukacyjne służące 

wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych przez ich dzieci, 

włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych 

szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych                                        



 

jego poziomach, indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, systematyczną 

aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej;  

5. Zadania szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego realizującego:  

systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                           

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu, prowadzenie zajęć  

związanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu, koordynowanie działalności 

informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, współpraca z innymi nauczycielami               

w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia zawodu, wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów           

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie indywidualnych porad 

edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, kierowanie w sprawach trudnych,                                  

do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

 

Rozdział 3  

Biblioteka szkolna 

 

§ 16.1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest 

interdyscyplinarną pracownią szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                          

i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej                

wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza, zasady korzystania z biblioteki                       

oraz godziny pracy biblioteki opisany jest szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 4 

Wolontariat 

 

§ 17.  Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji idei wolontariatu określone 

są w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 5 

Innowacje 

 

§ 18.  Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji innowacji określone są w 

Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

DZIAŁ V 

PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 19. Zakres zadań: 

1) nauczycieli; 

2) wychowawców; 



 

3) pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego; 

4) logopedy; 

5) nauczyciela bibliotekarza;  

6) pracowników niepedagogicznych  

został określony w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 20. Prawa i obowiązki uczniów określone są szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 2 

Nagrody i kary 

§ 21. Nagrody i kary określone są szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 3 

Formy opieki i pomocy uczniom 

§ 22. Formy opieki i pomocy uczniom określone są szczegółowo w Statucie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 4 

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami 

 

§ 23.1. Uczniowie otoczeni są profilaktyczną opieką zdrowotną i stomatologiczną, 

zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach. 

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie organizacji opieki zdrowotnej                       

nad uczniami, który jest odrębnym dokumentem.  

 2. Szczegółowe cele i zasady organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują 

się w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

DZIAŁ VII 

WARUNKI I SPOSÓB 

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 24.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 



 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie 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 podstawy programowej                              

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące: 

1) oceniania wewnątrzszkolnego; 

2) informowania rodziców/prawnych opiekunów i uczniów w sprawie oceniania; 

3) dostosowania wymagań edukacyjnych; 

4) klasyfikacji śródrocznej; 

5) klasyfikacji rocznej; 

6) uzyskania oceny wyższej niż przewidywana; 

7) zastrzeżenia do oceny rocznej; 

8) egzaminu klasyfikacyjnego;  

9) egzaminu poprawkowego; 

10) trybu odwoławczego od egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 

znajdują się w Statucie ZSO. 

 

 

DZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

Rozdział 1 

Symbole szkoły. 

 

§ 25. Szczegółowe informacje dotyczące ceremoniału i symboli szkoły znajdują się            

w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

 

DZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 26. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej – Dyrektor szkoły 
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