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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze 

zm.); 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). 

 

 



 

ROZDZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

 

1. Liceum jest publiczną szkołą dla dorosłych i nosi nazwę 

„Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Paczkowie”. 

2. Siedziba Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 

ul. Hugona Kołłątaja 9 

48-370 Paczków. 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Paczkowie chodzi w skład Zespołu Szkół 

w Paczkowie. 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 33, 48-

300 Nysa. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

 

§ 3. 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Paczkowie; 

1) Liceum, szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Paczkowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Paczkowie; 

2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

3) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe; 

4) statucie - należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Paczkowie; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 

i zawodowych, nauczycieli bibliotekarzy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego; 

6) pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych 

w zespole, niezależnie od formy zatrudnienia i czasokresu stosunku pracy; 

7) wychowawcy lub opiekunie – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 

opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole; 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Nyski; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Opolskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

§ 4. 

 

1. Cykl kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym wynosi 4 lata (8 sem.) i jest zgodny 



z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania. 

2. W czteroletnim liceum ogólnokształcącym prowadzi się klasy dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego (na podbudowie dotychczasowego gimnazjum) aż do 

czasu likwidacji tych klas. 

3. Ukończenie 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego daje możliwość uzyskania 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

ROZDZIAŁ II. 

CELE I SZCZEGÓŁOWE ZADANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

§ 5. 

 

Misję szkoły i model absolwenta określa statut Zespołu Szkół w Paczkowie.  

 

§ 6. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie prawo 

oświatowe oraz wydanych na jej podstawie innych przepisach prawnych, a w szczególności:    

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia liceum oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

2) stwarza słuchaczom warunki do pełnej realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych 

wynikających z ramowych planów nauczania; 

3) przygotowuje słuchaczy do samokształcenia oraz motywuje ich do osobistego wysiłku 

w tym zakresie; 

4) umożliwia słuchaczom rozwój ich osobistych zainteresowań poznawczych; 

5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

2. Celem kształcenia ogólnego w Liceum jest: 

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności; 

2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych; 

3) rozwijanie osobistych zainteresowań słuchacza i integrowanie wiedzy przedmiotowej 

z różnych dyscyplin; 

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej; 

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi; 

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających słuchaczom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie; 

8) rozwijanie u słuchaczy szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata 

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

3. Liceum jako szkoła publiczna: 

1) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 



2) realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, ramowy plan nauczania, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania Słuchaczy 

oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie 

oświaty. 

 

§ 7. 

 

Szkoła zapewnia każdemu Słuchaczowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy 

optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój 

organizacyjny. 

 

§ 8. 

 

Szkoła współpracuje ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje jego oczekiwania wobec 

Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.  

 

§ 9. 

 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia słuchaczy, stopień zadowolenia słuchaczy, 

realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski z realizacji 

celów i zadań Szkoły.  

 

§ 10. 

 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracji i obsługi we współpracy z słuchaczami, z organizacjami i instytucjami 

gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym 

jednostkę.  

 

ROZDZIAŁ III. 

ORGANY SZKOŁY 

§ 11 

 

Organami Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Paczkowie; 

3) Samorząd Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

 

§ 12 

 

1. Każdy z wymienionych organów w § 11 działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe.  



2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

 

§ 13 

 

1. Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie.  

2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

szkoły.  

4. Obowiązki i kompetencje Dyrektora szkoły zawarte są w Statucie Zespołu Szkół 

w Paczkowie. 

 

§ 14 

 

1. Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego wchodzi w skład Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół w Paczkowie nie zachowując swojej odrębności.  

2. Szczegółowy zakres kompetencji stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej 

zawiera statut Zespołu Szkół. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół. 

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. 

 

§ 15 

 

1. W Szkole działa samorząd słuchaczy, której członkami są słuchacze Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Paczkowie.  

2. Samorząd słuchaczy może występować do dyrektora i organu prowadzącego Szkołę 

w sprawach dotyczących warunków nauki słuchaczy.  

3. Podstawą działania samorządu słuchaczy jest regulamin zatwierdzany przez dyrektora 

Szkoły. 

4. Regulamin samorządu słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.  

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

w celu wspierania statutowej działalności Szkoły.  

6. Samorząd słuchaczy ma prawo przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum, dotyczące między innymi realizacji 

podstawowych praw słuchaczy, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie 

zainteresowań słuchaczy.  

 

§ 16 

 

Zasady współpracy wszystkich organów szkół wchodzących w skład zespołu zawiera statut 



Zespołu Szkół w Paczkowie. 

 

§ 17 

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy wszystkimi organami szkół wchodzących w skład zespołu 

określa statut Zespołu Szkół w Paczkowie. 

 

ROZDZIAŁ IV. 

ORGANIZACJA LICEUM  

§ 18 

 

1. Rok szkolny może rozpocząć się 1 września lub 1 lutego każdego roku, a kończy 31 

sierpnia  lub analogicznie 31 stycznia następnego roku. 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.  

 

§ 19 

 

1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

szkoły opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe 

organizacje związkowe w terminach określonych przez przepisy prawa oświatowego. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych przedszkoli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 20 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Ilość Słuchaczy w oddziale jest kształtowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zaleceniami organu prowadzącego. 

3. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący. 

4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 

5. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych kształcenie prowadzone jest w formie 

zaocznej. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

 

§ 21 

 

1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 



1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu słuchaczy. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.  

5. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 

słuchaczy. 

6. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 5, mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

7. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 5, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć. 

8. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) wariant mieszany- hybrydowy - organizowanie jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej na 

terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) wariant zdalny - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie 

z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia 

na odległość. 

 

§ 22 

 

1. Do realizacji zadań statutowych Liceum Ogólnokształcące zapewnia możliwość 

korzystania z bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Paczkowie wyposażonej w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne, w sposób umożliwiający prawidłową realizację programu nauczania. 

2. Liceum Ogólnokształcące może tworzyć pracownie, laboratoria, warsztaty i inne komórki 

organizacyjne w celu realizacji programów nauczania. 

 

§ 23 

 

1. W celu realizacji zadań statutowych Liceum Ogólnokształcące korzysta z biblioteki i jej 

zasobów pozostających w dyspozycji Zespołu Szkół w Paczkowie.  

2. Szczegółową organizację biblioteki oraz warunki korzystania z biblioteki szkolnej przez 

słuchaczy określa statut Zespołu Szkół w Paczkowie. 

  

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW LICEUM  

§ 24 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły 

w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

4. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników ustala Dyrektor.  

 

§ 25 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawową funkcją dydaktyczną Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych. 

2. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa 

statutu Zespołu Szkół w Paczkowie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

§ 26 

 

1. Zasady rekrutacji Słuchaczy do klas pierwszych określa rozdział 6 ustawy Prawo 

Oświatowe.  

2. Zadania związane z rekrutacją wykonywane są przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

Szkolną Komisję Rekrutacyjną i jej przewodniczącego powołuje Dyrektor. Dyrektor określa 

również zakres zadań członków komisji.  

3. Komisja rekrutacyjna działając w oparciu o rozporządzenie MEN ustala kryteria przyjęć 

do poszczególnych typów szkół.  

 

§ 27 

Prawa i obowiązki słuchacza szkoły dla dorosłych 

 

Słuchacz ma prawo do:  

1) właściwego zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej;  

2) korzystania z pomieszczeń jednostki, wyposażenia, środków dydaktycznych i księgozbioru 



biblioteki, a także z materiałów dydaktycznych przygotowanych w formie dostosowanej do 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  

3) efektywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym celem zdobycia rzetelnej wiedzy 

oraz rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów a także dostępu do 

oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między 

słuchaczem, a osobą prowadzącą kształcenie;  

4) odbycia szkolenia przed rozpoczęciem zajęć z zasad korzystania z metod i technik 

szkolenia na odległość w przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem techniki 

informacyjnej;  

5) poszanowania jego godności osobistej przez wszystkich członków społeczności szkolnej;  

6) przedstawiania opiekunowi i innym pracownikom jednostki swoich osobistych problemów  

oraz problemów grupy celem uzyskania pomocy;  

7) zapewnienia opieki wychowawczej i warunków pobytu w jednostce zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 

oraz poszanowania jego godności;  

8) zapoznania się z zasadami regulującymi funkcjonowanie jednostki;  

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnie przeprowadzonej oceny swego stanu wiedzy 

i umiejętności, zgodnej z wewnętrznym systemem oceniania;  

10) pomocy w przypadku trudności w nauce;  

11) uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

 

§ 28 

 

Słuchacz ma obowiązek:  

1) systematycznie uczęszczać na zajęcia i punktualnie je rozpoczynać, usprawiedliwiać 

nieobecność w wyznaczonym przez opiekuna terminie;  

2) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny, przestrzegając ogólnospołecznych zasad 

zachowania;  

3) okazywać szacunek nauczycielowi oraz innym pracownikom jednostki;  

4) stosować się do szczegółowych przepisów obowiązujących w jednostce;  

5) szanować godność, poglądy i przekonania innych;  

6) dbać o zdrowie swoje i kolegów;  

7) dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd;  

8) troszczyć się o mienie jednostki;  

9) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w jednostce;  

10) w przypadku zniszczenia mienia naprawić wyrządzoną szkodę.  

 

§ 29 

 

W razie naruszenia praw słuchacza istnieje możliwość składania skarg ustnie lub pisemnie do 

dyrektora Szkoły.  

 

 

 



§ 30 

 

1. Słuchacza skreśla się z listy w przypadku rażącego łamania postanowień statutu, 

a w szczególności, gdy:  

1) poprzez swoje zachowanie zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych osób;  

2) bierze udział w rozprowadzaniu narkotyków;  

3) stosuje wobec innych przemoc fizyczną lub psychiczną;  

4) swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla pozostałych członków społeczności jednostki;  

2. Skreślenie słuchacza z listy słuchaczy Liceum dla Dorosłych może nastąpić przez dyrektora 

jednostki na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po pisemnym powiadomieniu słuchacza 

oraz po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy.  

3. Słuchacz ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora za pośrednictwem 

opiekuna lub innego członka rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od dnia jej nałożenia.  

4. Słuchacz ma prawo do wniesienia odwołania od kary skreślenia z listy słuchaczy 

w terminie  

14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem 

dyrektora Szkoły.  

 

§ 31 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych 

 

1. Słuchacze przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy 

kradzież sprzętu. 

2. Słuchacz ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

na określonych warunkach: 

1) korzystanie z telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3, MP4 itp. na terenie szkoły jest 

możliwe w czasie przerw między lekcjami oraz przed i po lekcjach; 

2) w czasie zajęć lekcyjnych telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, MP4, inne urządzenia 

elektroniki osobistej oraz słuchawki znajdują się w miejscu niewidocznym (np. torba, 

kieszeń) i są wyłączone; 

3) z inicjatywy lub za zgodą nauczyciela dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego 

na lekcjach w celach dydaktycznych (np. wyszukiwanie niezbędnych informacji w Internecie, 

służących realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego); 

4) ładowanie baterii telefonu oraz użycie przez Słuchacza telefonu komórkowego podczas 

zajęć edukacyjnych w innych celach niż edukacyjne, możliwe jest wyłącznie w sytuacjach 

wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

5) podczas lekcji zakazuje się filmowania i fotografowania nauczycieli, innych pracowników 

szkoły oraz Słuchaczy bez ich wiedzy i zgody; 

6) zakazuje się nagrywania i utrwalania w jakikolwiek inny sposób przebiegu lekcji bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne, 

a także egzaminy próbne.  



 

ROZDZIAŁ VII 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

§ 32 

 

1. Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną 

ocenę klasyfikacyjną. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.1, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne; 

b) końcowe; 

4. Oceny bieżące słuchacze otrzymują na podstawie pisemnych prac kontrolnych. 

5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest zobowiązany 

wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednie zajęcia, 

drugą pracę kontrolną. 

6. Oceny są jawne dla słuchacza. 

7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

8.Sprawdzone i ocenione pisemne prac są udostępniane do wglądu słuchaczowi w sposób 

uzgodniony z prowadzącym zajęcia edukacyjne lub dyrektorem Szkoły. 

9.W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) końcowej. 

10.Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

11.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze według skali 

obowiązującej w Szkole.  

12. Do oceniania prac pisemnych wprowadza się procentową skalę punktów w przeliczeniu 

na stopnie: 

1) 100-90%   bardzo dobry; 

2) 89-75%   dobry; 

3) 74-50%   dostateczny; 

4) 49– 30%   dopuszczający; 

5) 29% i mniej  niedostateczny. 

13.Oceny bieżące, klasyfikacyjne, semestralne ustalają nauczyciele uczący danego 

przedmiotu stosując następujące kryteria ogólne:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł pełen zakres wiedzy i umiejętności wynikający z program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 



teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; 

c) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym  

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wiadomości dla danego przedmiotu;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne;  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym podstawowych wymagań dla danego przedmiotu;  

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował podstawowych założeń merytorycznych dla danego przedmiotu, ale braki 

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych jako minimum programowe dla 

danego przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności.  

14. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę  

do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 

Szkoły.  

15. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych słuchacz jest promowany po każdym 

semestrze. 

16. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych są 

egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

17. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku 



każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 

18.Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych w Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych w formie zaocznej:  

1) egzaminy semestralne odbywają się po zakończeniu zajęć w danym semestrze podczas 

sesji egzaminacyjnej;  

2) termin sesji egzaminacyjnej jest ustalany przez dyrektora po wcześniejszym ustaleniu 

z radą pedagogiczną;  

3) informację o sesji egzaminacyjnej zawarte są w planie zajęć udostępnione słuchaczom na 

tablicy ogłoszeń;  

4) egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych zajęć 

edukacyjnych, uczących w danej klasie. W uzasadnionych przypadkach - dyrektor może 

wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu;  

5) egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do dziennika lekcyjnego i indeksu słuchacza;  

6) słuchacz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy  

w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów 

semestralnych. 

19. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza Szkoły, a w przypadku 

słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe – również jego 

rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

20. Do egzaminu semestralnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w formie 

zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

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

przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć i z wymaganych prac 

kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  

21.Egzamin semestralny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych z języka polskiego, 

języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

W uzasadnionych przypadkach, związanych np. z sytuacją epidemiologiczną, decyzją 

dyrektora dopuszcza się rezygnację z części ustnej egzaminów semestralnych. 

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

obowiązującej w Szkole.  

23.Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, 

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

24.Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do 

końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.  

25.Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  

26.Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów 

zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu w danym dniu. 

Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.  

27.Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie 



zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz 

losuje jedno zadanie.  

28. Egzaminy pisemne:  

1) ocena z pracy pisemnej jest jawna i na prośbę słuchacza uzasadniona;  

2) słuchacz, który otrzymał niedostateczną ocenę z pisemnego egzaminu semestralnego, może 

przystąpić do egzaminu semestralnego ustnego, o ocenie końcowej decyduje egzaminator.  

29.Egzaminy ustne:  

1) treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnych ustnym powinna obejmować 

materiał nauczania przedmiotu przewidziany w danym semestrze;  

2) po zakończeniu egzaminu egzaminator informuje o proponowanej ocenie, wpisuje ją do 

dziennika lekcyjnego i indeksu.  

30.Jeżeli słuchacz: 

1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 

semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, albo  

2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen 

uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo  

3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego – w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

31.Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może być zwolniony z części ustnej 

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

bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

32.Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem  

z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną 

z części pisemnej egzaminu semestralnego.  

33.Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala się na 

podstawie wyników egzaminu semestralnego przeprowadzanego w formie pisemnej i ustnej. 

34.Z egzaminu semestralnego, w tym egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym,  

oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;  

3) termin egzaminu;  

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

35. Do protokołu, o którym mowa w ust. 34, dołącza się:  

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją 

o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;  

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją  

o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 

36. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.  

37. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru 

wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.  



38. Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony 

z listy słuchaczy.  

39. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

40. Słuchacz kończy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej.  

41. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

42. W przypadku kiedy słuchacz nie otrzyma promocji lub nie ukończy Szkoły zostaje 

skreślony z listy słuchaczy. 

43. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 

słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie  

7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.  

44. Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w Szkole.  

45. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji 

i promocji słuchaczy. 

46. Niepełnoletni słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 

powtarza ten semestr. 

47. Słuchacze mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

48. Zastrzeżenie, zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

semestralnych, zajęć. 

 

§ 33 

 

1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki 

zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną 

ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na te zajęcia.  

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

eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

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

na nie.  

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

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

zwolnienia. 



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

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

zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu 

eksternistycznego. 

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

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WARUNKI POBYTU W LICEUM ZAPEWNIAJĄCE SŁUCHACZOM 

BEZPIECZEŃSTWO 

§ 34 

 

1. Za bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach mają obowiązek zapoznania słuchaczy 

z pomieszczeniami Zespołu, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie i podstawami higieny 

pracy umysłowej. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, 

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 

udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Udział słuchaczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony 

indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 35 

 

W przypadkach nie uregulowanych w statucie Liceum Ogólnokształcącym stosuje się 

rozwiązania zgodnie ze statutem Zespołu Szkół w Paczkowie.  


