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Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Statut stanowi podstawę prawną działalności szkoły, a jego postanowienia obo-
wiązują wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. 

2.  Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica, zwane dalej 
szkołą, jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową – art. 1 pkt 7 lit. b Ustawy  
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 2245) i używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Liceum 
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica”. 

3. Dopuszcza się używania przez szkołę skróconej nazwy w brzmieniu LO MS Igloopol 
4. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica jest 

szkołą mistrzostwa sportowego przeznaczoną dla młodzieży. 
5. Okres nauczania trwa 4 lata. 
6. Siedzibą szkoły jest Dębica, ul. Sportowa 24 , 39-200 Dębica. 
7. Osobą prowadzącą szkołę jest Bogdan Saletnik, Dębica, ul. Tuwima 9/72 39-200 

Dębica, PESEL: 83102808190, NIP:872-208-69-14, NR I SERIA DOWODU OSOBISTE-
GO: CFX 870386 wydany przez Burmistrza Miasta Dębica 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Pod-
karpacki Kurator Oświaty. 

9. Nauczanie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN o ramowych planach na-
uczania. 

10. Szkoła prowadzi ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie sportowe 
w zakresie piłki nożnej i pływania. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
Igloopol Dębica 

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego Igloopol Dębica 

3. Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów oraz osoby 
sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem 

4. Nauczycielach - należy przez to rozumieć także trenerów zatrudnionych w Liceum 
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica 

5. Osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną – Bogdan Saletnik 
6. Klasie - należy przez to rozumieć oddział. 
7. Oddziale - należy przez to rozumieć oddział mistrzostwa sportowego 
8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Podkarpackie-

go Kuratora Oświaty 
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Rozdział 2. 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 3 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z powszechnie obowiązującego prawa 
w tym w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
i z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program 
wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb środowiska, o których mowa 
w odrębnych przepisach oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwen-
cji o Prawach Dziecka. 

2. Celem szkoły jest: 
1) Promowanie zdrowego trybu życia; 
2) Ukazanie, że sukcesy sportowe można osiągnąć głównie poprzez wytrwałą 

pracę nad sobą; 
3) Nauczenie, że w każdej sytuacji życiowej należy kierować się zasadami „fair 

play”; 
4) Dążenie do mistrzostwa poprzez umiejętne łączenie nauki ze sportem; 
5) Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych  

do ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego; 
6) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia i sprostania wymaganiom rekrutacji na wyższe uczelnie; 
7) Wychowanie i rozwijanie osobowości ucznia poprzez czynne uprawianie spor-

tu i udział we współzawodnictwie sportowym; 
8) Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności; 
9) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 
10) Traktowanie wiadomości w sposób integralny, prowadzący do lepszego      

poznawania świata, ludzi i siebie; 
11) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 
12) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie     

kultury europejskiej; 
13) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kul-

tury europejskiej; 
14) Kształcenie umiejętności korzystania z multimedialnych środków przekazu in-

formacji i światowych sieci komputerowych; 
15) Umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do pomocy dydaktycznych 

i stały rozwój warsztatu pracy. 
3. Do zadań szkoły należy: 

1) Zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej gwarantującej 
prawidłową realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych; 

2) Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu ce-
lów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku 
uczniów; 

3) Wspieranie obowiązków rodziców; 
4) Zapewnienie uczniom odpowiedniej bazy dydaktycznej; 
5) Organizowanie poradnictwa pedagogicznego i doradztwa zawodowego; 
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6) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych; 
7) Systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 
8) Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
9) Budowanie w szkole środowiska umożliwiającego wszechstronny rozwój 

osobowy ucznia; 
10) Kształcenie odpowiedzialności za własne postępowanie; 
11) Uczenie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji 

własnego punktu widzenia oraz uwzględniania poglądów innych ludzi; 
12) Uczenie zasad efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, bu-

dowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych 
decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm; 

13) Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 
14) Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć 

edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 
15) Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zaję-

ciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania; 
16) Umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe 

i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowa-
nia indywidualnego programu lub toku nauki; 

17) Przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 
i problemów społecznych; 

18) Kształcenie postaw prospołecznych i prorodzinnych; 
19) Kształcenie umiejętności słuchania i prowadzenia dyskusji; 
20) Kształcenie umiejętności współtworzenia i współdziałania  

w społeczności szkolnej, złożonej z pracowników szkoły, uczniów i ich rodzi-
ców; 

21) Kształcenie postawy szacunku dla drugiego człowieka, symboli narodowych, 
narodowej kultury i języka ojczystego; 

22) Rozwijanie poczucia przynależności regionalnej i środowiskowej; 
23) Kształtowanie w uczniach postawy proekologicznej, uczy życia w zgodzie 

z przyrodą, uczy zasad promocji i ochrony zdrowia. 
4. Szkoła prowadzi nauczanie uczniów, dostosowując wymagania do indywidualnych 

potrzeb ucznia zgodnie z przepisami prawa. 
5. Szkoła umożliwia uczniom organizowanie się w grupy, zespoły, organizacje, które 

działają w zakresie organizacji czasu wolnego, a ich statutowa działalność jest zgod-
na z aktami wykonawczymi ustawy. 

6. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej. 

7. Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemoż-
liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. 

8. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych, reali-
zowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły 
w skróconym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Szkoła systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowanie uczniów oraz zapewnia 
im poradnictwo pedagogiczne. 
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10. Szkoła jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed do-

stępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w 
szczególności do instalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego. 

11. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w zależności od ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły poprzez: 

1) Umożliwianie spożywania posiłków; 
2) System zapomóg i stypendiów w miarę posiadanych przez szkołę środków. 

14. W czasie zajęć dydaktycznych szkoła organizuje wycieczki klasowe, szkolne, zajęcia 
rekreacyjno – sportowe. 

15. Szkoła może prowadzić szkolenie sportowe z wykorzystaniem obiektów lub urzą-
dzeń sportowych innych jednostek na podstawie umowy zawartej między osobą 
prowadzącą a daną jednostką. 

16. Szkoła współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a także z klubem LKS Igloopol 
Dębica. 

§ 4 
 

Misją szkoły jest: 
 
1. Wychowanie młodego człowieka w duchu poszanowania innych, uznania uniwer-

salnych wartości, w duchu patriotyzmu i demokracji, 
2. Wykształcenie ludzi mądrych, z wyobraźnią, otwartych na współczesny świat, 

umiejących podejmować nowatorskie działania, właściwie oceniać siebie i swoje 
możliwości, 

3. Rzetelna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw oraz dążeniu do zdobywania 
wiedzy i umiejętności, 

4. Kształtowanie obywatela Europejczyka, człowieka przygotowanego do życia 
w dynamicznie rozwijającym się świecie. 
 

§ 5 
 

Wizja szkoły: 
 
1. Wszechstronnie wykształcona, wdrażająca własne nowatorskie programy 

i w pełni utożsamiająca się z celami Szkoły kadra, 
2. Szkoła dająca możliwość dużego wyboru zajęć programowych, pozwalających 

uczniom na rozwijanie umiejętności i odnoszenie znaczących sukcesów, 
3. Szkoła bezpieczna i życzliwa, dobrze funkcjonująca w środowisku, przyciągająca 

uczniów. 
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Rozdział 3. 
Zadania opiekuńcze szkoły i bezpieczeństwo uczniów 

 
 

§ 6 
 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze i zapewnia bezpieczeństwo uczącej się młodzieży. 
2. Opiekę nad uczniami Szkoły sprawują: 

 
1) Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych – nauczyciele 

prowadzący zajęcia; 
2) Podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowa-

nych przez szkołę – wyznaczeni wychowawcy oddziałów lub nauczyciele – zgodnie 
z zatwierdzonym przez Dyrektora planem wycieczki; 

3) Podczas przerw międzylekcyjnych dyżury pełnią nauczyciele zgodnie 
z Regulaminem dyżurów nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego i opracowanym harmonogramem. 

3. Zasady przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w pracowniach i warsztatach 
szkolnych określają regulaminy podane przez nauczyciela prowadzącego  
na pierwszych zajęciach - fakt ten odnotowuje w dokumentacji Szkoły. 

4. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego i treningach omawiają 
trenerzy na pierwszych zajęciach z młodzieżą - fakt ten odnotowują w dokumentacji 
Szkoły. 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznania młodzieży z ogólnymi zasadami bez-
pieczeństwa – na pierwszych zajęciach z młodzieżą, w nowym roku szkolnym. 

6. Jeżeli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży podczas zajęć, ćwiczeń 
w pracowniach, zajęć wychowania fizycznego, podczas wycieczek, imprez szkolnych - 
nauczyciel zobowiązany jest przerwać natychmiast w/w zajęcia i powiadomić o tym 
fakcie dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły. 

7. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad  
i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki. 

 
§ 7 

 
1. Budynek i teren szkolny objęte są nadzorem kamer monitoringu w celu za-

pewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie szkolnym o wpuszczaniu osób po-

stronnych do budynku szkolnego decydują pracownicy szkoły, mający prawo zatrzy-
mania wszystkich osób postronnych. 

3. Uczeń samodzielnie nie może opuścić budynku szkolnego w czasie trwania jego 
planowych zajęć. 

4. Uczniom nie wolno bez uzasadnionej przyczyny i pozwolenia nauczyciela pro-
wadzącego zajęcia opuścić sali lekcyjnej w czasie trwania lekcji. 

5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżuru-
jących oraz pracowników obsługi, podczas wchodzenia do budynku, korzystania z 
szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 
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6. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów określa regu-

lamin dyżurów. 
7. Za porządek i bezpieczeństwo w szatni szkolnej odpowiada dyżurujący na-

uczyciel. 
8. Za pozostawione w szatni obuwie zmienne dyrekcja szkoły nie ponosi od-

powiedzialności. 
9. Każda planowana impreza klasowa i szkolna powinna być zgłaszana do dyrek-

cji szkoły. 
10. Za bezpieczeństwo i porządek imprez organizowanych w szkole, poza szkołą odpo-

wiada nauczyciel – organizator imprezy i wychowawcy uczniów oraz dyżurujący na-
uczyciele. 

11. Rodzice ucznia ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na te-
renie szkoły. 

§ 8 
 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sporto-
wych uczniom nie wolno indywidualnie przebywać na ww. obiektach bez opieki na-
uczyciela. 

2. O udostępnieniu uczniom boiska sportowego podczas przerw  
międzylekcyjnych decyduje Dyrektor szkoły. 

3. Uczniom nie wolno oddalać się z boiska poza teren szkoły. 
 

§ 9 
 

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły okre-
ślają Regulamin Dyżurów oraz regulamin korzystania z obiektów sportowych. 

2. Zasady organizacji wycieczek określa Regulamin Wycieczek Szkolnych. 
 

§ 10 
 

1. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli - wychowawców oddziałów, w celu kierowa-
nia pracą wychowawczo-opiekuńczą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby na-
uczyciel – wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy może się odbyć: 
1) Z przyczyn organizacyjnych np. objęcie przez nauczyciela funkcji 

kierowniczej, likwidacja oddziału itp.; 
2) Na umotywowany, pisemny wniosek nauczyciela, złożony Dyrektorowi Szkoły; 
3) W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wychowawcy lub naruszenia za-

sad etyki zawodu nauczyciela; 
4) Na umotywowany, pisemny wniosek rodziców i uczniów, przedstawiony Dyrek-

torowi Szkoły przez przedstawicieli rodziców i samorząd klasowy. 
 

4. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wie-
ku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. Decyzję o zmianie wychowawcy lub opiekuna podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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6. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami i spełnia następujące za-
dania: 
1) Dostosowuje formy spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warun-

ków środowiskowych; 
2) Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przy-

gotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
3) Inspiruje i wspomaga działania zespołów uczniów; 
4) Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz między uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 
7. Zadaniem wychowawcy jest: 

1) Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
3) Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) Różnych form życia zespołowego, integrujących i rozwijających zespół 
uczniowski, 

b) Tematów godzin do dyspozycji wychowawcy, 
c) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej 
w oparciu o zasadę tolerancji i poszanowania godności; 

4) Zapoznanie rodziców i uczniów z warunkami i sposobem oraz kryteriami oceny 
zachowania; 

5) Udzielanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) bieżących informacji 
o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu; 

6) Stwarzanie rodzicom warunków do kontaktów z nauczycielami uczącymi w klasie. 
8. Wychowawca współdziała ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz z trudnościami i niepowodzeniami). 

9. Wychowawca planuje i realizuje program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. Wy-
chowawca ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wycho-
wanków. 

10. Wychowawca współdziała z wychowawcami internatu (w przypadku uczniów miesz-
kających w internacie) w celu rozwiązywania zaistniałych problemów wychowaw-
czych. 

11. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
1) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczych ich dzieci; 
2) Współdziałania mającego na celu wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu pro-

blemów wychowawczych; 
3) Włączenia ich w sprawy klasy i Szkoły. 

12. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifiko-
waną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz w rozwi-
janiu zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania 
tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej. 

13. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, jest odpowiedzialny  
za dokumentację, dziennik lekcyjny, arkusze ocen. 
1) Spotyka się z ogółem rodziców danego oddziału w terminach ustalonych przez 
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Dyrektora Szkoły, a w razie potrzeby częściej; 
2) Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów mających trudności w nauce lub 

sprawujących trudności wychowawcze, dokumentując na bieżąco swoje działania; 
3) Korzysta z pomocy właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych; 
4) Zwraca się o pomoc w rozwiązywaniu problemów do dyrektora, zastępcy dyrekto-

ra oraz pedagoga. 
14. Wychowawca jest koordynatorem procesu wychowawczego w swoim oddziale 
i w związku z tym ma prawo do: 
1) Ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków; 
2) Opracowywania autorskiej koncepcji pracy wychowawczej z oddziałem, uwzględ-

niającej zadania wychowawczo-opiekuńcze w danym roku szkolnym; 
3) Ustalania wiodących zadań wychowawczych, których realizacja należy również do 

wszystkich nauczycieli uczących w jego oddziale; 
4) Informacji o organizowanych przez innych nauczycieli w jego oddziale imprezach, 

wycieczkach itp.; 
5) Zwoływania zespołu nauczycieli uczących w jego oddziale, gdy jest to konieczne 

dla realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w uzgodnieniu z Dyrektorem 
Szkoły; 

6) Opracowywania tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy oddziału; 
7) Zwoływania zebrań rodziców uczniów swojego oddziału; 
8) Opracowywania planów wycieczek i wyjść na imprezy pozaszkolne; 
9) Podejmowania decyzji w sprawie usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole; 
10) Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej ze strony: 

a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pedagoga szkolnego, 
b) Ośrodków metodycznych, 
c) Dyrektora Szkoły i wicedyrektora, 
d) Opiekuna stażu. 

 
 

Rozdział 4. 
Osoba prowadząca szkołę 

 
§ 11 

 
1. Osoba prowadząca sprawuje bezpośredni nadzór nad właściwym 

funkcjonowaniem Szkoły. 
2. Osoba prowadząca szkołę w szczególności: 

1) Zawiera z rodzicami pisemną umowę o kształcenie ucznia; 
2) Powołuje i odwołuje Dyrektora szkoły; 
3) Wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów na-

uczania, wychowania i innych zadań statutowych Szkoły, zapewnia bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz warunki umożliwiające 
organizację nauki i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjal-
nym; 

4) Zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, które udostępniają Szkole 
obiekty sportowe oraz odpowiada za ich przygotowanie pod względem bez-
pieczeństwa; 
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5) Umożliwia uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania korzystanie 
z internatu; 

6) Sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych 
i administracyjnych; 

7) Ustala zasady wynagradzania dyrektorów i innych pracowników Szkoły; 
8) Zapewnia szkole w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, 

również obsługę prawną i finansową; 
9) Nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budże-

towymi oraz gospodarowania mieniem; 
10) Może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

z wnioskami do Dyrektora szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
11) Może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego według zasad uregulowa-

nych w odrębnych przepisach. 
3.  Osoba prowadząca szkołę jest pracodawcą dla dyrektora, a dyrektor jako    kierownik   

zakładu pracy zatrudnia nauczycieli i innych pracowników szkoły. Czynności z zakresu 
prawa pracy wykonuje Dyrektor Szkoły. 

 
Rozdział 5. 

 Organy szkoły 
 

§ 12 
 

1. Działalność organów szkoły łączy wspólnota celów i zadań, czyli tworzenie warunków 
do pełnej realizacji wszystkich funkcji szkoły. 

2. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 13 

 
1. Organy szkoły: 
1) Działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji i posiadanych regulami-

nów; 
2) Umożliwiają rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 
3) Zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach; 
4) Współpracują i współdziałają na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły. 

 
 

§ 14 
 

1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje osoba prowadząca. 
2. Dyrektor Szkoły: 

1) Kieruje i prowadzi sprawy dotyczące szkoły; 
2) Reprezentuje szkołę wobec osób trzecich; 
3) Jest przełożonym służbowym wszystkich osób zatrudnionych w szkole; 
4) w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 
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Rodziców, Samorządem Uczniowskim i osobą prowadzącą. 
3. Do zadań Dyrektora szkoły należy: 

1) Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 
2) Dbanie o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
3) Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, udzielanie nauczycie-

lom pomocy i niezbędnego instruktażu; 
4) Ustalanie zasad organizacji pracy w szkole; 
5) Organizowanie szkoleń pracowników szkoły w zakresie przestrzegania przepi-

sów BHP, przeciwpożarowych i ewakuacji; 
6) Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zgodnie z uchwałami Rady Peda-

gogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji – Dyrektor wstrzymuje uchwa-
ły podjęte niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz statutem; 

7) Tworzenie warunków do pracy samodzielnej, twórczej pracy uczniów 
i nauczycieli; 

8) Dysponowanie określonymi środkami finansowymi szkoły; 
9) Organizowanie współpracy z osobą prowadzącą w zakresie właściwego dzia-

łania szkoły; 
10) Współdziałanie ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących pracow-

ników; 
11) Nadzorowanie dokumentacji szkoły; 
12) Podejmowanie decyzji o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem wa-

runków określonych odrębnymi przepisami; 
13) Stwarzanie i uzgadnianie warunków, po uprzednim wyrażeniu zgody, działania 

w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem sta-
tutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

14) Skreślanie uczniów z list uczniów w przypadkach określonych w statucie Szko-
ły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samo-
rządu Uczniowskiego Szkoły;  

15) Współdziałanie ze środowiskiem, ze szkołami wyższymi, zakładami 
kształcenia nauczycieli oraz innymi instytucjami;  

16) Realizowanie zadań jako nauczyciel; 
17) Realizowanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu. 
 

4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczy-
cieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności podejmuje decyzje w 
sprawach: 

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) Określania przydziałów czynności dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
3) Wydawania poleceń służbowych; 
4) Powierzania stanowiska wicedyrektorów i odwołania z niego po zasięgnięciu 

opinii osoby prowadzącej, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców; 
5) Dokonywania oceny pracy nauczycieli; 
6) Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz in-

nym pracownikom szkoły; 
7) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozo-
stałych pracowników szkoły; 
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8) Przydziału uczniów do oddziałów oraz innych spraw porządkowych. 
5. Dyrektor ma obowiązek: 

1)  Dbać o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności uczniów 
i nauczycieli; 

2) Zapoznawać Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświa-
towego; 

3) Realizować uchwały Rady Pedagogicznej; 
4) W przypadku otrzymania od Rady wniosku o odwołanie nauczyciela ze stano-

wiska kierowniczego jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wy-
jaśniającego i powiadomienie o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie 
14 dni od otrzymania wniosku; 

5) Występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnie-
nia zostaną naruszone; 

6) Przedstawiać Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
o działalności szkoły. 

 
§ 15 

 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań doty-

czących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Za zgodą Przewodniczącego Rady Pedagogicznej w zebraniach mogą brać również 

udział osoby zapraszane, którym przysługuje wyłącznie głos doradczy. 
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest od-

powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-
nia zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: 
1) Przed rozpoczęciem roku szkolnego; 
2) W każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 
3) Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
4) W miarę bieżących potrzeb. 

7. Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek: 
1) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
2) Dyrektora szkoły; 
3) Rady Rodziców; 
4) Osoby prowadzącej; 
5) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy jej członków. 
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protoko-

łowane. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Rady Pedagogicznej. Protokolantem 
może być osoba niebędąca członkiem Rady Pedagogicznej. 

10. Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujaw-
niania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać do-
bra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
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szkoły. 
11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę 

szkoły lub placówki; 

2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz 

radę rodziców; 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placów-

ki; 

5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór peda-

gogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 
12. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) Organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć eduka-

cyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła 

lub placówka takie kursy prowadzi; 

 

2) Projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową; 

 

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wy-

różnień; 

 

4) Propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

 
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić do osoby prowadzącej z wnioskiem   

o odwołanie Dyrektora szkoły. 
 

§ 16 
 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wy-
branych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przy 
czym w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 
1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych. 

4. Rada Rodziców działa w oparciu o przyjęty regulamin, który nie może być sprzeczny z 
obowiązującym prawem oraz ze statutem szkoły. 
 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – 

profilaktycznego; 
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2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzy-
ska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dy-
rektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

7. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 
§ 17 

 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Organami samorządu uczniowskiego są trójki klasowe oraz zarząd samorządu 

uczniowskiego. 
3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
5. Projekt regulaminu określającego zasady wybierania i działania organów samorządu 

uczniowskiego przygotowuje Dyrektor szkoły, uwzględniając propozycje uczniów. 
6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z powszechnie obo-

wiązującym prawem oraz ze statutem szkoły. 
7. Do kompetencji organów Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) Reprezentowanie ogółu uczniów szkoły; 
2) Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a przede wszystkim pod-
stawowych praw ucznia, obejmujących: 

a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, 
stawianymi wymaganiami, 

b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów u nauce 
i zachowaniu, 

c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie wła-
ściwych proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania zaspoka-
jania własnych zainteresowań, 

d) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświato-
wej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organiza-
cyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

e) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego, 
f) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
g) Prawo do organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 

 
§ 18 

 
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Zarząd, który reprezentuje ogół uczniów Szkoły; 
2) Rada Samorządów Klasowych. 

2. Rada Samorządów Klasowych opiniuje na piśmie w sprawach: 
1) Skreślenia z listy uczniów; 
2) Pracy nauczyciela – na wniosek Dyrektora Szkoły. Opinia w sprawie 
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oceny pracy nauczyciela jest formułowana przez Samorząd Uczniowski 
na podstawie konsultacji z uczniami oddziałów, w których dany na-
uczyciel uczy. 

3. Pozostałe zadania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin jego działal-
ności. 

 
§ 19 

 
1. Każdy organ ma: 

1) Możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą - prawo 
oświatowe i w statucie szkoły; 

2) Zapewniać bieżącą informację o podejmowanych i planowanych dzia-
łaniach oraz decyzjach innych organów. 

2. Funkcję koordynacyjną sprawuje Dyrektor Szkoły. 
 

§ 20 
 

1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami szkoły są roz-
wiązywane na drodze wzajemnych konsultacji i porozumień wewnątrz 
szkoły. 

2. Mediatorem jest Dyrektor szkoły. W przypadku konfliktu z Dyrektorem 
szkoły mediatorem jest osoba prowadząca bądź osoba wyznaczona przez 
osobę prowadzącą. 

3. Zadaniem mediatora, o którym mowa w ust. 2 jest wyjaśnienie wszelkich 
sytuacji konfliktowych. 

 
Rozdział 6. 

 Organizacja szkoły 
 

§ 21 
 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa właściwe rozporządzenie 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na temat organizacji ro-
ku szkolnego. 

2. Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku 
szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc 
pod uwagę przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości 
uczniów, wysoką jakość wykonania podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego 
przez kilka lat. 

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, 
które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 
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§ 22 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą 
się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 30 osób. 
3. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną 

liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
4. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach do-

puszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela uczącego może nastąpić zmiana organizacji 
zajęć lekcyjnych. 

6. W razie nieobecności Dyrektora szkoły wicedyrektor organizuje zastępstwa do-
raźne. 

7. W przypadku niemożności zapewnienia zastępstwa nieobecnego nauczyciela, Dyrek-
tor lub wicedyrektor podejmuje decyzję o zmianie planu lekcji dla oddziałów, których 
to dotyczy. 

8. Informacja o zmianie organizacji zajęć lekcyjnych jest podawana do wiadomości 
uczniów przez wychowawcę klasy lub nauczycieli uczących w danej klasie. 

9. Rodzice w uzasadnionych przypadkach mają prawo wnioskować do Dyrektora szkoły 
o przeniesienie dziecka do równoległego oddziału, jeżeli w danym roku szkolnym taki 
oddział został utworzony. 

10. Za zgodą Dyrektora szkoły zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe 
kształcące przyszłych nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami umowę  
o odbywaniu praktyk pedagogicznych przez słuchaczy tych zakładów lub uczelni. 

 
§ 23 

 
1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Igloopol prowadzi szkolenie spor-

towe. 
2. W Szkole prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe z piłki 

nożnej i pływania w co najmniej jednym oddziale. 
3. Szkolenie sportowe jest prowadzone w ramach programów szkolenia sportowego, 

opracowanych dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe  
i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w Szkole wynosi co naj-
mniej 16 godzin. 

5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu 
z osobą prowadzącą na podstawie programu szkolenia, z uwzględnieniem etapu szko-
lenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów. 

6. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowa-
ne obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie 
nauczania dla liceum ogólnokształcącego. 

7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie, którzy ze względu na kontuzję lub inną 
czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, 
uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 

8. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opi-
nii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia 



Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
IGLOOPOL DĘBICA 

18 

 

 

sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do 
szkoły działającej na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 24 

 
1. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej do-

stępności dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły pod-
stawowej. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów szkoły, przed przystąpie-
niem do testów sprawnościowych, są zobowiązani do złożenia następujących 
dokumentów w sekretariacie Szkoły: 

1) Wniosek o przyjęcie do oddziału szkoły mistrzostwa sportowego; 
2) Orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia wy-

danego przez lekarza medycyny sportowej; 
3) Wstępnej zgody na przynależność do klubu patronackiego po zakwalifiko-

waniu się kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego. 
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy szkoły oraz przy naborze wtórnym lub 

uzupełniającym do pozostałych klas bierze się pod uwagę: 
1) Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym 

przez lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgod-
nie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dane-
go sportu przez dzieci i młodzież; 

2) Pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału mi-
strzostwa sportowego; 

3) Pozytywny wynik testów sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, przeprowadzo-
nych przez trenerów szkoły; 

4) Oceny z zachowania, jaką uczeń otrzymał w ostatniej klasyfikacji rocznej 
lub śródrocznej, przy czym nie może to być ocena niższa niż poprawna. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób 
sprawności fizycznej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata;  
2) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  
3) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
4) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
5) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
6) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

6. Rekrutację do oddziałów prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dy-
rektora Szkoły spośród nauczycieli - trenerów, instruktorów danej dyscypliny 
sportu. 

7. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza Dyrektor szkoły. 
8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wia-
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domości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-
nych; 

 
 

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych; 

3) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 
4) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

9. Termin wykonywania prób sprawnościowych ustala dyrektor szkoły, 
w porozumieniu z trenerami. 

10. Komisja rekrutacyjna uchwala regulamin rekrutacji, w którym wskazuje zestaw prób 
sprawnościowych i punktację oraz termin przeprowadzenia sprawdzianu kwalifika-
cyjnego dla poszczególnych dyscyplin sportowych zgodnie z wytycznymi właściwego 
związku sportowego. 

11. Regulamin rekrutacji jest podawany do publicznej wiadomości, poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

12. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów sportowych następuje po za-
kończeniu prac komisji. 

13. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawiera: imiona 
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowa-
niu kandydata do danego oddziału sportowego. 

14. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawiera ich imiona i nazwiska oraz infor-
mację o wolnych miejscach. 

15. W pozostałych przypadkach ostateczną decyzję o przydziale do oddziału podejmu-
je Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

16. Listy, o których mowa w ust. 11 i ust. 12, podaje się do publicznej wiadomości po-
przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i 
nazwiska kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

17. Rodzice w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandyda-
tów mogą wnieść swoje zastrzeżenia do ustaleń komisji rekrutacyjnej. 

18. Ostateczną decyzję o przydziale do klasy podejmuje Dyrektor Szkoły po zapo-
znaniu się z dokumentacją kandydatów. 

 
§ 25 

 
1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej i Rady Pedagogicznej 

powołuje wicedyrektora ds. dydaktycznych oraz ds. sportowych. 
2. Za zgodą osoby prowadzącej dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowi-

ska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
3. Wicedyrektor: 

1) Jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora 
szkoły nauczycieli, pedagogów szkolnych i trenerów; 

2) Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas peł-
nienia swego nadzoru nad szkołą; 

3) Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole; 
4) Ma prawo formułowania projektu oceny podległych mu bezpośrednio na-
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uczycieli, a także w sprawach oceny opiekuńczo-wychowawczej wszystkich 
nauczycieli; 

5) Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: Wicedy-
rektor Szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna 
z zakresem jego zadań i kompetencji. 

4. Wicedyrektor w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem 
uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę. Jest także zobowiązany do szanowania godności osobistej ucznia. 

 
§ 26 

 
1. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkoły II 

Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy według zasad uregulowanych w poro-
zumieniu zawartym przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego z 
wymienioną jednostką. 

2. Zagadnienia ogólne: 
1) Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli 

i pracowników administracji szkoły; 
2) Biblioteka służy realizacji programu nauczania i wychowania; 
3) Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: dy-

daktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalno-rekreacyjnej. 
3. Kierunki pracy biblioteki: 

1) Zaspokajanie potrzeb informacyjnych i czytelniczych; 
2) Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
3) Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. 

 
§ 27 

 
1. W Szkole funkcjonuje system doradztwa. 
2. System doradztwa zawodowego ma wspomagać ucznia w trafnym wy-

borze dalszej drogi kształcenia i ukierunkować go zawodowo. Doradz-
two prowadzone jest w następujących formach: 

1) Lekcje wychowawcze z udziałem doradcy zawodowego, przedstawi-
cieli instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym oraz przed-
stawicieli szkół wyższych i policealnych (pomaturalnych); 

2) Realizacja programów edukacyjnych dotyczących wymogów ryn-
ku pracy; 

3) Realizacja odpowiednich treści podczas zajęć edukacyjnych; 
4) Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum In-

formacji i Planowania Kariery Zawodowej w celu odbywania szko-
leń, uzyskiwania aktualnych informacji o rynku pracy; 

5) Stała ekspozycja na terenie Szkoły, informująca o możliwościach 
kształcenia oraz uzyskiwania aktualnych informacji na temat orientacji 
pro zawodowej i rynku pracy; 

6) Indywidualna praca doradcy zawodowego z uczniem i rodzicami. 
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na in-
formacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu 
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kształcenia i kariery zawodowej; 
2) Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji eduka-

cyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształce-
nia; 

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 
prowadzonej przez szkołę; 

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu cią-
głości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 28 

 
 

1. W szkole jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która polega na: 
1) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych; 
2) Diagnozowaniu środowiska ucznia; 
3) Rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb, a także 

umożliwieniu ich zaspokojenia; 
4) Podejmowaniu działań profilaktycznych, wychowawczych, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
5) Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów; 
6) Wspieraniu ucznia zdolnego; 
7) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edu-

kacyjne ucznia; 
8) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynika-

jących z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych po-
trzeb ucznia; 

9) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wy-
chowawczych; 

10) Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kry-
zysowych; 

11) Doradztwie zawodowym. 
2. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są: 

1) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 
2) Zajęcia ogólnorozwojowe; 
3) Porady dla uczniów; 
4) Warsztaty i spotkania z doradcą zawodowym; 
5) Porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 

3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodzi-
ców. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynika-
jących z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestni-
ków zajęć wynosi do 8 uczniów. 

5. Zajęcia specjalistyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi 
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i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć 
wynosi do 5 uczniów. 

6. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji 
rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich 
rozwoju. 

 
§ 29 

 
1. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, udziela się ich w formie: 
1) (uchylony); 
2) Organizowania pomocy rzeczowej dla wymagających tej opieki np. przybory szkol-

ne (według możliwości finansowych szkoły); 
3) Wnioskowania o okazjonalną pomoc rzeczową; 
4) Opieki ze strony pedagoga szkolnego; 
5) Indywidualnej pomocy nauczycieli w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

 
§ 30 

 
1. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły ustala organizację zajęć poza-

lekcyjnych, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów. 
2. Dla uczniów organizowane są wg potrzeb indywidualne zajęcia, koła zainteresowań, 

koła przedmiotowe, artystyczne, zajęcia sportowe. Uczniowie biorą udział 
w konkursach i zawodach szkolnych, miejskich, rejonowych, powiatowych, woje-
wódzkich i ogólnopolskich. 

3. Szkoła prowadzi odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dzien-
nika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowa-
nia przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

4. Do dzienników zajęć wpisuje się nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wy-
chowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem,  
a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych 
zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się 
obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach. 

 
§ 31 

 
1. Wolontariat szkolny ma rozwijać kompetencje społeczne interpersonalne uczniów, w tym 

szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwiać na potrzeby osób potrzebujących. 
2. Promowanie idei wolontariatu oraz angażowanie uczniów w różnorodne projekty powin-

no odbywać się według następujących zasad: świadomego i ochotniczego zaangażowania 
się na rzecz innych, solidarności z ludźmi potrzebującymi wsparcia, chęć bezinteresownej 
pomocy innym ludziom, wrażliwości na drugiego człowieka, gwarancji bezpieczeństwa 
uczniów podczas realizacji projektów. 

3. Opiekun wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wo-
lontariatu. 

4. Opiekun wolontariatu określa zakres projektów do zrealizowania oraz przedstawia Dyrek-
torowi ich zarys organizacyjny. 



Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
IGLOOPOL DĘBICA 

23 

 

 

5. Dyrektor wspiera inicjatywy opiekuna wolontariatu, określa ramy pomocy szkoły i udziału 
nauczycieli w projekcie. 

6. Dyrektor nadzoruje udział uczniów w projekcie i dba o ich bezpieczeństwo. 
7. Opiekun wolontariatu prowadzi dokumentację udziału uczniów w wolontariacie. 
8. Dyrektor może wyróżnić uczniów – wolontariuszy na apelach szkolnych. 

 
§ 32 

 
1. Współdziałanie z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi insty-

tucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom 
obejmuje następujące formy: 
 

1) Informowanie rodziców uczniów z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych, po-
trzebujących pomocy o skierowanie ich na badania w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej lub innych placówkach specjalistycznych; 

2) Współpracę z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kierowanie tam 
uczniów oraz ich rodziców w sytuacjach kryzysowych; 

3) Współpracę z właściwym Sądem Rodzinnym oraz kuratorami; 
4) Współpracę z Policją; 
5) Współpracę z Wydziałem ds. Rodziny i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym  

w Dębicy; 
6) Współpracę ze świetlicą środowiskową; 
7) Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 
 
 

Rozdział 7. 
Program wychowawczo-profilaktyczny 

 
 

§ 33 
 

1. Szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły opisuje w sposób całościowy cele, 
treści i działania szkoły w zakresie wychowania uczniów oraz ma za zadanie ochro-
nę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do 
przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. 

3. Za pracę wychowawczą uznaje się zgodne współdziałanie uczniów, rodziców 
i nauczycieli, które prowadzi do osiągnięcia celów zawartych w Misji Szkoły. 

4. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom ro-
dzinny. 

5. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów 
kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowaw-
czych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

6. Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilak-
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tycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 
problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wycho-
wawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

7. Podstawowe zasady realizacji Szkolnego programu wychowawczo-
profilaktycznego obejmują: 

1) Powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, ro-
dziców i wszystkich pracowników szkoły; 

2) Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności 
i współpracę w realizacji zadań określonych w programie; 

3) Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz 
kompetencji organów szkoły (dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd 
Uczniowski); 

4) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły; 
5) Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 
 

Rozdział 8. 
Szczegółowe warunki i zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 
 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

 
§ 34 

 
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, na-
uczycieli, oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współży-
cia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 
szkoły. 

4. 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6)  Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycz-

no-wychowawczej. 
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfi-
kacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji 
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 
 

§ 36 
 

1. Nauczyciele w terminie do 30 września informują uczniów i ich rodziców o: 
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczegól-

nych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynika-
jących z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-

cyjnej z zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca oddziału w terminie do 30 września informuje uczniów oraz ich rodzi-

ców o: 
1) Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania. 
3. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy dostosowuje 

się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-
fizycznych ucznia: 
1) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe; 

2) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na pod-
stawie tego orzeczenia; 

3) Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię po-
radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą 
na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest 
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpozna-
nia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 
o którym mowa w przepisach wydanych na pod- stawie art. 47 ust. 1 pkt 5 usta-
wy – Prawo oświatowe; 
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  4a) Mającego trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształ-

ceniem za granicą. W tym zakresie nauczyciel współpracuje z wychowawcą klasy i 

pedagogiem szkolnym; 

5) Informacja, o której mowa w punkcie 1 i 2 przekazywana jest w formie ustnej lub 
pisemnej: 

a) Uczniom podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych, 
b) Rodzicom na spotkaniu z wychowawcą; 
6) Fakt przekazania powyższych informacji nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapi-

sem w dzienniku lekcyjnym oraz wpisem w dzienniku tematyki spotkań z rodzicami. 
 

§ 37 
 

1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez: 
1) Bieżący komentarz ustny; 
2) Recenzję pod pracą; 
3) Rozmowę indywidualną z rodzicami w czasie konsultacji, zebrań z rodzicami 

oraz indywidualnych rozmów. 
 

2. Na wniosek rodziców lub ucznia sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 
są udostępnianie uczniowi lub jego rodzicom. 

 
1) (uchylony); 
2) (uchylony). 

 
3.  Na wniosek rodziców lub ucznia inne dokumenty szkolne, dotyczące oceniania 

są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły 
lub jego zastępcy. 

 
§ 38 

 
 

1. Informacje o postępach ucznia przekazywane są na zebraniach rodziców, które od-
bywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym w terminach ustalonych przez dyrek-
tora. 

2. W sytuacji, kiedy nie ma w szkole wychowawcy, informacji o uczniu udziela rodzicom 
dyrektor lub pedagog. 

 
 

§ 39 
 

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 
 

1) Formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-
rocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu na-
uczania; 
2) Informowanie o wymaganiach edukacyjnych; 
3) Informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
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4) Systematyczne i rytmiczne bieżące ocenianie uczniów; 
5) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

6) Informowanie ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną i końcową o przewidywa-
nej ocenie rocznej i końcowej, zaś na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową – o prze-
widywanej rocznej i końcowej ocenie niedostatecznej oraz nagannej i nieodpowiedniej 
ocenie zachowania; 

7) Umożliwienie podwyższania ocen bieżących; 
8) Informowanie rodziców o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 

§ 40 
 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen kla-
syfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania w danym roku 
szkolnym. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Przy ustalaniu 
śródrocznej i rocznej oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się oceny bieżące 
z zajęć sportowych. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po za-
sięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć dodat-
kowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 
szkoły. 

 
§ 41 

 

1. Klasyfikacja śródroczna w szkole odbywa się w terminie ustalonym przed rozpo-
częciem roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną.  

2. Klasyfikacja roczna odbywa się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego określo-
nym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Rodzice na przynajmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną i końcową są in-
formowani o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zaś na 
miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową – o przewidywanej rocznej i końcowej 
ocenie niedostatecznej oraz nagannej i nieodpowiedniej ocenie zacho-wania; 

4. Ocena roczna na świadectwie, określająca podstawowe osiągnięcia na danym etapie, 
jest oceną za pracę całoroczną. 

5. Oceny bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne wy-
stawiane są w następującej skali: 

1) Celujący (6); 
2) Bardzo dobry (5); 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=1&P1A356
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3) Dobry (4); 
4) Dostateczny (3); 
5) Dopuszczający (2); 
6) Niedostateczny (1). 

6. Oceny wpisuje się skrótem słownym: 
1) cel – celujący; 
2) bdb – bardzo dobry; 
3) db – dobry; 
4) dst – dostateczny; 
5) dop – dopuszczający; 
6) ndst – niedostateczny. 

 

stopień % poprawnych odpowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

– bardzo dobry, bardzo dobry, + bardzo dobry 90% i więcej 

 –  dobry, dobry, + dobry 89-75% 

–  dostateczny, dostateczny, + dostateczny 74-56% 

– dopuszczający, dopuszczający, + dopuszczający 55-40% 

niedostateczny      39% i mniej 

 

7. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i mi-
nusów. Każdy nauczyciel w przedmiotowych zasadach oceniania ustala, w jakich 
przedziałach procentowych w obrębie danej oceny stosuje plusy i minusy. Przy usta-
laniu ocen rocznych nie dopuszcza się stosowania plusów i minusów. W dzienniku 
lekcyjnym dopuszcza się zapis wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych 
w postaci cyfrowej według skali ocen i równolegle w postaci procentowej. 

8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno odbywać się systematycznie, 
w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

9. Uczeń powinien być oceniany na bieżąco. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu 
półrocza co najmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej. Ponadto: przynajmniej dwie 
oceny, na przykład z prac pisemnych, w przypadku jednej godziny lekcyjnej tygo-
dniowo, trzy oceny w przypadku dwóch godzin, a w pozostałych przypadkach – co 
najmniej cztery oceny. 

9a. Uczeń ze 100-procentową frekwencją w miesiącu, potwierdzoną przez wychowawcę 
w zeszycie usprawiedliwień, ma prawo do zgłoszenia raz w semestrze dodatkowego 
„nieprzygotowania” z wybranego przedmiotu. Fakt wykorzystania nieprzygotowania 
nauczyciel przedmiotu odnotowuje w zeszycie usprawiedliwień. Dodatkowe „nie-
przygotowanie” nie może zostać zgłoszone przed zapowiedzianym sprawdzianem pi-
semnym lub ustnym. 

10. Nauczyciel ma obowiązek oceniać jawnie, tzn. podać ocenę i jej uzasadnienie. Ocena 
jest jawna zarówno dla uczniów, jak i rodziców. 

11. W ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy całogodzinne (dwugodzinną 
w przypadku języka polskiego) prace pisemne zapowiedziane, z co najmniej tygo-
dniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Nie wliczają się w to 
sprawdziany wyznaczone dla grup międzyoddziałowych, do których uczęszcza uczeń. 



Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
IGLOOPOL DĘBICA 

29 

 

 

12. W jednym dniu uczeń może pisać najwyżej jedną godzinną (dwugodzinną 
w przypadku języka polskiego) pracę pisemną. Nie wliczają się w to sprawdziany wy-
znaczone dla grup międzyoddziałowych, do których uczęszcza uczeń. 

13. Krótkie prace pisemne traktowane są jak odpowiedzi ustne z bieżącego materiału. 

14. Z jednej formy sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę. 

15. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny otrzymanej w ramach pisemnego spraw-
dzianu wiadomości, kartkówki i odpowiedzi ustnej w terminie ustalonym z nauczycie-
lem. Sposób i formę poprawy oceny ustala nauczyciel. 

16. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom poprawione i ocenione prace pisem-
ne w terminie do dwóch tygodni od daty ich napisania (z wyjątkiem ocen z badań 
wyników, w przypadku których czas oceny prac wynosi do trzech tygodni). Uczniowi, 
który nie pisał w terminie pracy pisemnej oraz uczniowi, który chce poprawić ocenę – 
nauczyciel wyznacza termin dodatkowy do dwóch tygodni od daty oddania pracy pi-
semnej. Termin ten jest terminem ostatecznym dla danej pracy pisemnej. 

16a. Uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach, przygoto-
wując się do w/w konkursów, powinni mieć możliwość zaliczania prac pisemnych w 
terminie późniejszym. 

17. (uchylony) 

18. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na za-
jęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony 
w tej opinii. 

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwa-
gę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć. Należy brać pod uwagę również systematyczność, udział w tych 
zajęciach oraz aktywność ucznia. 

21. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycz-
nej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego naucza-
nia, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

22. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

23.   Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyska tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-

nych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

24.   Wagi poszczególnych ocen w dzienniku elektronicznym ustalane są przez nauczycieli i 

zawarte w zasadach przedmiotowego oceniania. 
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§ 42 
 

1. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest przez wy-
chowawcę klasy. 

2. Oceny bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne  
z zachowania wystawiane są w następującej skali: 

1) Wzorowe (6); 
2) Bardzo dobre (5); 
3) Dobre (4); 
4) Poprawne (3); 
5) Nieodpowiednie (2); 
6) Naganne (1). 

 
3. Oceny wpisuje się skrótem słownym: 

1) wz – wzorowe; 
2) bdb – bardzo dobre; 
3) db – dobre; 
4) pop – poprawne; 
5) ndp – nieodpowiednie; 
6) ng – naganne. 

 
4. Na przynajmniej dwa tygodnie przed rocznym i końcowym klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego 
rodziców o przewidywanej dla niego rocznej i końcowej ocenie klasyfikacyjnej zacho-
wania, zaś na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową – o przewidywanej rocznej i 
końcowej nagannej i nieodpowiedniej ocenie zachowania. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podsta-
wowe obszary: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) Postępowanie z dobrem społeczności szkolnej; 
3) Dbałość o honor i tradycję szkoły; 
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) Godne, kulturalne zachowanie w szkole oraz poza nią; 
7) Przestrzeganie zasady "fair play"; 
8) Okazywanie szacunku innym osobom; 

9) Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności  
10) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i konkursach, olimpiadach 

szkolnych. 
 

   6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburze-

nia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dys-
funkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne-
go lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni psycholo-
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giczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób pi-

semny lub ustny. 
9. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. 

1) Punkty dodatnie uczeń uzyskuje, gdy spełnia wszystkie wymagania szkolne, wyróżnia się  

    na tle klasy kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, rozwija własne  

zainteresowania: 

a) udział w konkursie lub olimpiadzie szkolnej – 5 pkt, laureat – 10 pkt, 

b) udział w konkursie powiatowym – 10 pkt, laureat – 20 pkt, 

c) udział w konkursie lub olimpiadzie wojewódzkiej (okręgowej) – 20 pkt, laureat – 30   pkt, 

d) udział w olimpiadzie lub konkursie ogólnopolskim – 30 pkt,  

e) udział w finale olimpiady przedmiotowej – 50 pkt, 

f) udział w zawodach sportowych – 5-30 pkt, 

g) udział w finałach wojewódzkich zawodów sportowych – 50 pkt, 

h) wysoka kultura osobista – 5-20 pkt, 

i) wzorowa frekwencja: 

- 90%-94 % – 10 pkt, 

- 95%-97% – 15 pkt, 

- 98%-99% – 20 pkt, 

- 100% – 30 pkt; 

2) Punkty dodatnie uzyskuje także uczeń, który wykazuje inicjatywę  na rzecz klasy, szko-    

     ły, środowiska, przy czym praca ta powinna odbywać się w czasie wolnym od lekcji: 

a) praca na rzecz klasy (np. pomoc w organizowaniu imprez klasowych, wycieczek, w two-

rzeniu gazetek klasowych, w sprzątaniu klasy, pomoc w nauce) – 1-30 pkt, 

b) praca na rzecz szkoły (np. organizowanie uroczystości szkolnych, harcerstwo, nieprzed-

miotowe kółka zainteresowań) – 1-30 pkt, 

c) praca na rzecz innych, wolontariat – 1-30 pkt, 

d) aktywne reprezentowanie szkoły na imprezach środowiskowych – 1-30 pkt; 

3) Punkty ujemne otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków: 

         a) przeszkadzanie na lekcjach (za każdą uwagę w dzienniku) – 5 pkt, 

    b)   niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły (za każdą         

               uwagę w dzienniku) – 5 pkt, 

         c)  aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wulgar-  

               ne słownictwo (za każdą uwagę w dzienniku ) – 10 pkt, 

         d)  nieodpowiednie zachowywanie się w czasie imprez szkolnych – wycieczki,     

              dyskoteki, wyjścia do kina, teatru, uroczystości szkolne (za każdą uwagę w  

              dzienniku) – 1-20 pkt, 

         e)  nieodpowiedni dla ucznia strój – każdorazowo 2-5 pkt, 

         f)   nieusprawiedliwione nieobecności (za każdą godzinę lekcyjną) – 3 pkt,  

         g)  spóźnienia (za każde, z wyjątkiem pierwszej lekcji od 7:10 dla uczniów dojeż-  

               dżających ) – 1 pkt, 

         h)  niszczenie mienia szkoły i własności kolegów – 20 pkt, 
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         i)   brak kultury i powściągliwości we wzajemnych kontaktach – 5 pkt, 

         j)   udział w negatywnych grupach nieformalnych – 30 pkt, 

         k)  uleganie nałogom – 20-40 pkt, 

         l)   niewłaściwe zachowywanie się na imprezach pozaszkolnych (udokumentowane)   

               – 20-40 pkt; 

4) Punkty po zsumowaniu nie powinny przekraczać górnej granicy progów punktowych przy-

znawanych za poszczególne działania ucznia. 

10. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca, biorąc pod uwagę liczbę punktów:  

1) powyżej 160 – wzorowe; 

2) 160-141 – bardzo dobre; 

3) 140-101 – dobre; 

4) 100-70 – poprawne; 

5) 69-30 – nieodpowiednie; 

6) poniżej 30 – naganne. 

11. Zachowania wzorowego nie może otrzymać uczeń, który rażąco naruszył kryteria oceny 

zachowania przez: 

1) aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły; 

2) używanie wulgarnego słownictwa; 

3) nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną. 

12. Uczeń, który w semestrze otrzymał co najmniej 50 punktów ujemnych, nie może otrzymać 

oceny zachowania wyższej niż poprawna. 

13. System punktowy ocen zachowania nie jest decydujący, jeśli chodzi o ustalenie oceny zacho-

wania, a jest jedynie wskazówką dla wychowawcy i trenerów, do których należy podjęcie osta-

tecznej decyzji. 

14. Uczeń swoje działania odnotowuje w zeszycie do korespondencji. Potwierdzeniem tych działań 

jest podpis odpowiedniego nauczyciela. Tylko wpisy są podstawą do przyznania punktów do-

datnich przez wychowawcę. 

15. Uwagi o niewłaściwym zachowaniu ucznia wpisywane są na bieżąco do dziennika elektronicz-

nego przez nauczycieli. 

 
§ 43 

 
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 przekraczających połowę cza-
su przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-
min klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfika-
cyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 
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nauki; 
2) Spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ustępie 4 punkt 2, 
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
7. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń 
lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfika-
cyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą przepro-
wadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo zastępca dyrektora szkoły, jako przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 

ten egzamin. 
10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyj-

nego w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

 
§ 44 

 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedosta-

teczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać eg-
zamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem eg-
zaminu z plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dokładny termin 
wyznacza Dyrektor Szkoły podczas zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo zastępca dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący; 
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako 

członek komisji. 
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub z innych, szczególnie uzasadnionych przyczyn. W takim 
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Zadania egzaminacyjne układa egzaminujący. 
7. Egzamin poprawkowy obejmuje cały zakres materiału z danego przedmiotu. 
8. (uchylony) 
9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) Termin egzaminu; 
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4) Imię i nazwisko ucznia; 
5) Zadania egzaminacyjne; 
6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach 
ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie 
do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wy-
znaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września danego roku 
szkolnego. 

12. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył 
szkoły, powtarza tę samą klasę. 

13. Uczeń skreślony ze szkolenia sportowego nie może powtarzać klasy w szkole LOMS 
Igloopol. 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy pro-
gramowo wyższej i powtarza klasę. 

15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał ze wszyst-
kich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od niedostatecznej. 

16. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

17. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na któ-
rą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzy-
skane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 
w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 
oceny niedostatecznej. 

18. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy progra-
mowo wyższej z wyróżnieniem. 

19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

20. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 
§ 45 

 
1.   Na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną i końcową wszyscy nauczyciele zobowiązani 

są wpisać przewidywane oceny do dziennika, zaś na miesiąc przed klasyfikacją roczną i 
końcową – wpisać do dziennika przewidywaną roczną i końcową ocenę niedostateczną 
oraz naganną i nieodpowiednią ocenę zachowania. Wychowawca oddziału ma obo-
wiązek poinformować pisemnie zainteresowanych rodziców o przewidywanych rocz-
nych i końcowych ocenach niedostatecznych oraz nagannych i nieodpowiednich oce-
nach zachowania, zaś rodzice potwierdzają tę informację podpisem. 

2.  (uchylony) 
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§ 46 
1. (uchylony) 
2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania jest uzyskanie przez wychowawcę potwierdzonej informacji o godnej po-
chwały postawie ucznia w środowisku szkolnym lub pozaszkolnym. 

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż prze-
widywana roczna ocena klasyfikacyjna. 

4. Wniosek może być wyrażony ustnie lub w formie pisemnej. 
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku. 
6. Nauczyciel dokonuje analizy wniosków w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków i w oparciu o tę analizę może te ocenę podwyższyć lub utrzymać. 
7. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formach przez 

niego stosowanych w obszarze uznanym za konieczny. 
8. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 
§ 47 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna za-
chowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-
cyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje ko-
misję, która: 

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowa-
dza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej 
oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Wynik pracy komisji kończy procedurę. 
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do wyznaczonego przez 

komisję sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczo-
nym przez dyrektora szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i 
jest ostateczna. 

§ 48 
 

Egzamin maturalny przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz z wytycznymi 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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Rozdział 9. 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§ 49 

 
1. Nauczyciel zobowiązany jest realizować podstawowe funkcje szkoły wynikające 

z art.6 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpo-

wiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

3. Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniając potrzeby 
i zainteresowania uczniów. 

4. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego ce-
lu pracy edukacyjnej. Edukacja polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli za-
dań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

5. Nauczyciele powinni w pracy wychowawczej wskazywać ideał, zgodnie z którym 
uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy 
umiejący żyć z innymi i dla innych. 

6. Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej powinien wspierać zadania wychowawcze 
rodziców tak, by umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie 
i rozwój osobowy. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zacho-
wania uczniów, które stanowią zagrożenie ich bezpieczeństwa. 

8. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne, przebywające na terenie 
szkoły, w razie potrzeby zwrócić się do nich o podanie celu pobytu na terenie szkoły, 
zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania na jej terenie osób po-
stronnych. 

9. Do szczególnych zadań nauczyciela należy: 
1) Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć, wycieczek, obozów, 

turniejów, konkursów, podczas przerw lekcyjnych, zgodnie z ustalonym har-
monogramem dyżurów; 

2) Rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie 
z zasadami określonymi w regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

3) Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego, stworzenie uczniom optymal-
nych warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zaję-
ciami edukacyjnymi; 

4) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
5) Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowa-

nie; 
6) Realizowanie zadań wychowawczych poprzez kształtowanie postaw patrio-

tycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego 
uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego i kraju; 

7) Przestrzeganie praw i godności ucznia; 
8) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 
9) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy me-

rytorycznej; 
10) Upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej; 
11) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów; 
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12) Informowanie rodziców lub opiekunów o postępach w nauce i zachowaniu 
ucznia; 

13) Sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów 
i odnotowywanie nieobecności; 

14) Rzetelne, terminowe i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumenta-
cji procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego. 

 
 

§ 50 
 

Ze względu na specyfikę szkoły ustala się dodatkowy zakres zadań nauczyciela – trenera: 
1) W szkole mogą być zatrudnieni nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy, którzy 

posiadają określone kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zadań sportowych; 
2) Tygodniowy wymiar czasu pracy trenera prowadzącego zajęcia sportowe powinien 

być zgodny z wytycznymi właściwego związku sportowego; 
3) Nauczyciel jest odpowiedzialny za okresową kontrolę badań lekarskich swoich za-

wodników. Brak aktualnych badań lekarskich automatycznie wyklucza zawodnika 
z udziału w treningach, zgrupowaniach i zawodach; 

4) Nauczyciel konsekwentnie przestrzega dyscypliny na zajęciach sportowych, uczęszcza 
na dyżury nauczycielskie w szatniach sportowych; prowadzi dokumentację szkolną 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkole. 

 
§ 51 

 
1. Uprawnienia nauczyciela: 

1) Wnioskuje o dopuszczenie do użytku programu nauczania; 
2) Decyduje o wyborze odpowiedniego zestawu podręczników; 
3) Wybrany program nauczania oraz podręcznik przedstawia Radzie Pe-

dagogicznej; 
4) Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczni-

ków i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 
5) Decyduje o treści programu koła lub zespołu, które prowadzi; 
6) Decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich 

uczniów; 
7) Ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich 

uczniów; 
8) Ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regula-

minowych dla swoich uczniów; 
9) Ma prawo wnioskować w sprawie wyróżnień dla rodziców swoich 

uczniów. 
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2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły i osobą 
prowadzącą szkołę za: 

1) Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie 
oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i 
warunków, w jakich działał; 

2) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycz-
nych mu przydzielonych. 

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną, a także służbową wobec Dy-
rektora Szkoły za: 

1) Skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na za-
jęciach szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach i w czasie dyżurów mu 
przydzielonych; 

2) Naruszenie nietykalności cielesnej i psychicznej ucznia; 
3) Nieprzestrzeganie procedury postępowania w razie wypadku uczniow-

skiego lub na wypadek pożaru; 
4) Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przy-

dzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, 
braku nadzoru i zabezpieczenia; 

5) W innych przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie sprawy, o których po-
wziął wiadomość dzięki swemu stanowisku służbowemu, o ile sprawy te wyraźnie 
uznano za poufne lub, gdy utrzymanie ich w tajemnicy wymaga dobro publiczne, inne 
względy służbowe, albo interes uczniów lub ich rodziców. 

5. Nauczyciel korzysta w pełni z praw przysługujących i wynikających z przepisów prawa 
pracy. 

6. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa pracy nauczyciel ma prawo zwrócić 
się o poradę i pomoc do działających w szkole związków zawodowych, które podej-
mują stosowne decyzje, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. 

7. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany przedłożyć Dyrekto-
rowi szkoły: 

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za prze-
stępstwo popełnione umyślnie; 

2) Pisemne oświadczenie, iż posiada pełną zdolność do czynności praw-
nych i korzysta z praw publicznych; 

3) Pisemne oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego; 

4) Pisemne oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie dyscyplinarne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. Karta Nauczyciela; 

5) Pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscypli-
narną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku 
pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

8. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie god-
ności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. 
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Karta Nauczyciela. 
 

§ 52 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 
2. W szkole działają zespoły nauczycielskie: 

1) Problemowo-zadaniowy; 
2) Przedmiotowy; 
3) Oddziałowy; 
4) Wychowawczy; 
5) Szkolenia sportowego. 

3. Pracą zespołów kierują ich przewodniczący, powołani przez Dyrektora szkoły  
na wniosek członków zespołu. 

4. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są na bieżąco do zadań wynikających 
z realizacji planów taktycznych i operacyjnych szkoły.  

5. Zadania zespołu problemowo-zadaniowego określają cele, dla osiągnięcia których 
dany zespół zostaje powołany. Główny zespół problemowo-zadaniowy funkcjonujący 
w szkole to zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej, w skład którego wchodzą prze-
wodniczący poszczególnych zespołów przedmiotowych i pedagog szkolny. Powołany 
jest w zależności od potrzeb związanych z rozwiązywaniem bieżących problemów 
szkoły, a wynikających z realizacji zadań szkoły. Celem zespołu jest monitorowanie i 
przeprowadzanie analizy różnych dziedzin funkcjonowania szkoły. 

6. Dyrektor szkoły powołuje zespoły przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczy-
ciele danego bloku przedmiotowego: 

1) Zespół przedmiotów humanistycznych; 
2) Zespół matematyczny; 
3) Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 
4) Zespół języków obcych; 
5) Zespół wychowania fizycznego i treningów. 

7. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 
1) Ustalenie spójnego programu nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę po-

trzeb; 
2) Opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku szkolnego; 
3) Ustalenie niezbędnej obudowy programu (lektury, pomoce naukowe itp.); 
4) Opracowanie harmonogramu imprez, uroczystości, konkursów; 
5) Opracowanie wymagań edukacyjnych; 
6) Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów; 
7) Opracowywanie metod pracy z uczniem słabym i zdolnym; 
8) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 
9) Organizacja zajęć pozalekcyjnych;  
10) Wymiana doświadczeń; 
11) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, laboratorium, 

warsztatów szkolnych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia; 
12) Korelowanie treści programowych przedmiotów oraz opracowanie 

wymagań programowych dla poszczególnych przedmiotów; 
13) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 
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i eksperymentalnych programów nauczania; 
14) Sprawdzenie zgodności szkolnego zestawu programów nauczania z podstawą 

programową dla szkoły ponadpodstawowej; 
15) Proponowanie rozwiązań edukacyjnych; 
16) (uchylony); 
17) Ustalenie terminów i zakresu sprawdzianów wspólnych dla wszystkich lub wybra-

nych oddziałów. 
8.  Zespół oddziałowy tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. Zadaniem ze-

społu jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego modyfikowanie 
w miarę potrzeb. 

Zadania zespołu oddziałowego: 
1) Ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształce-

nia ogólnego, zawodowego i profilowego; 
2) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji pro-

gramów nauczania; 
3) Korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 
4) Opracowanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 
5) Ustalenie wspólnego harmonogramu imprez klasowych; 
6) Uzgodnienia treści listów gratulacyjnych dla rodziców; 
7) Wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 

czteroletnim cyklu kształcenia; 
8) Kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 
9) Wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicz-

nych i opiekuńczych; 
10)  Składania wniosków o przyznanie nagrody wyróżniającym się uczniom;  
11) Uzgodnienia treści wpisu o szczególnych osiągnięciach ucznia (na świadectwach 

szkolnych). 
9. W skład zespołu wychowawców wchodzą: wicedyrektor, pedagog, wychowawcy klas. 
10. Zadania zespołu wychowawczego: 

1) Opracowanie planu działań wychowawczych na dany rok; 
2) Określenie głównych problemów wychowawczych w danym roku 

szkolnym i wypracowanie wspólnych metod ich  rozwiązywania; 
3) Opracowanie sposobów współpracy szkoły z rodzicami; 
4) Koordynacja prac związanych z wychowaniem i edukacją młodzieży; 
5) Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny; 
6) Podejmowanie działań w celu wspierania prawidłowego rozwoju emocjonal-

nego i społecznego uczniów; 
7) Przygotowanie do życia w rodzinie, w grupie i w społeczeństwie; 
8) Ustalenie metod integracji wewnątrz zespołów klasowych; 
9) Doskonalenie umiejętności właściwego postępowania nauczyciela 

w sytuacji zagrożenia; 
10) Podnoszenie kwalifikacji psychofizyczno-pedagogicznych nauczycieli 

w ramach szkoleń. 
11. Zadaniem zespołu szkolenia sportowego jest: 

1) Organizowanie szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu; 
2) Służenie doradztwem dla początkujących trenerów; 
3) Wzajemna współpraca (w ramach zespołu) na co dzień w celu doskonalenia swo-
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jego warsztatu szkoleniowego; 
4) Podnoszenie na jak najwyższy poziom szkolenia sportowego w swojej dys-

cyplinie. 
 

§ 53 
 

1. Pedagog szkolny wspomaga proces wychowawczo-opiekuńczy poprzez kontakt z 
wychowawcami, rodzicami i uczniem. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 
1) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn nie-

powodzeń szkolnych; 
2) Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom 

z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio 
do rozpoznawanych potrzeb; 

3) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym dia-
gnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-
ści psychofizycznych; 

4) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych; 
5) Zapobieganie zaburzeniom zachowania; 
6) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
7) Koordynowanie i planowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia 
i zawodu; 

8) Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej; 

9) Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 
3. Swoje zadania pedagog szkolny realizuje poprzez: 

1) Pedagogiczne doradztwo indywidualne; 
2) Doradztwo wychowawcze; 
3) Obserwacje i wywiady środowiskowe; 
4) Współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką opie-

kuńczą i wychowawczą. 
4.  Szczegółowy zakres działania pedagoga szkolnego określa odrębny 

dokument. 
 
 
 
 
 

§ 54 
 

1. Do zadań wychowawców internatu należy: 
1) Wychowawcza - działania wychowawcy skierowane są na sferę emocjonalno - 

motywacyjną, zmierzające do kształtowania stosunku wychowanka do świata  
i ludzi, jego przekonań i postaw, systemu wartości i celu życia np.: 

a. wpajanie kulturalnych form zachowania się, 
b. organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, 
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c. organizowanie wieczornic, konkursów, uroczystości, 
d. pomoc w kłopotach wychowawczych i osobistych trudnościach życiowych, 
e. rozmowy indywidualne z wychowankami, 
f. wyrabianie nawyków higienicznych, 
g. przyzwyczajanie do porządku, 
h. poznawanie wychowanków; 

2) Opiekuńcza – wszelkie poczynania zmierzające do zaspokajania potrzeb,  
od spełniania których zależą prawidłowy rozwój, uczenie się i wychowanie np.: 

a. pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych i materialnych, 
b. stwarzanie domowej atmosfery, 
c. zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku, 
d. poradnictwo w sprawach osobistych, 
e. troska o higienę osobistą, zdrowie i higienę pomieszczeń; 

3) Dydaktyczna – określone działania są skierowane głównie na sferę intelektualno- 
instrumentalną osobowości, związaną ze wzbogacaniem wychowanka w wiedzę  
i rozwijaniem zdolności umysłowych lub wytwarzaniem i doskonaleniem umie-
jętności np.: 

a. pomoc w nauce, 
b. rozwijanie zainteresowań wychowanków, 
c. kontrolowanie postępów w nauce, 
d. pogadanki z zakresu technik uczenia się; 

4) administracyjno-organizacyjna i gospodarcza – wszelkie czynności i zabiegi zmie-
rzające do optymalnych rozwiązań czasowych i przestrzennych oraz warunków 
materialnych dla prawidłowej realizacji poprzednich funkcji np.: 

a. prowadzenie dokumentacji wychowanków, 
b. kontrola obecności w internacie, 
c. prowadzenie ewidencji wyjazdów do domu, 
d. poznanie warunków bytowych i materialnych rodzin wychowanków. 

2. A ponadto: 
1) Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej; 
2) Współpraca w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy; 
3) Opiniowanie zachowania ucznia; 
4) Współpraca z wychowawcami klas, trenerami i nauczycielami 

przedmiotów w zakresie opieki i wychowania. 
 

§ 55 
 

1. Główny Księgowy kieruje pracą księgowości i odpowiada za całokształt spraw związa-
nych z gospodarką finansową szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po-
wierzonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności. 

2. W szczególności do zadań Gł. Księgowego należy: 
1) Prowadzenie pełnej rachunkowości w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzo-

stwa Sportowego, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i 
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycz-
nymi organu prowadzącego; 

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzone-
go planu finansowego; 

3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 
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i finansowych z planem finansowym oraz harmonogramem dochodów 
i wydatków; 

4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

5) Nadzór nad gospodarką kasową i drukami ścisłego zarachowania prowa-
dzonymi przez kasjera; 

6) Przestrzeganie obowiązującego terminu przeprowadzania inwentaryzacji i 
jej rozliczania zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 r. i obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzania inwenta-
ryzacji oraz instrukcją inwentaryzacji w Liceum Ogólnokształcącym Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego; 

7) Zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia i wynagradzania podległych 
pracowników; 

8) Prowadzenie i aktualizacja kart środków trwałych. 
 

§ 56 
 

1. W celu prowadzenia bieżącej obsługi szkoły tworzy się stanowiska sekretarza szkoły. 
2. Dla pracowników niebędących nauczycielami szczegółowe prawa i obowiązki wyżej 

wymienionych pracowników określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
pracy oraz Regulamin Szkoły. 

3. Zakres czynności pracowników sporządza Dyrektor Szkoły. Dokument ten stanowi za-
łącznik do umowy o pracę. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, de-
moralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o 
wpuszczeniu do budynku szkoły lub opuszczeniu budynku szkoły decyduje pracownik 
obsługi, mający prawo zatrzymania niepożądanych osób. 

 
Rozdział 10. 

Prawa i obowiązki uczniów 
 
 

§ 57 
 

1. (uchylony) 
2. Uczeń ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeń-
stwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

3) Poszanowania godności osobistej; 
4) Ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na poglą-

dy i przekonania (wyjątek stanowi przynależność do organizacji o charakterze na-
cjonalistycznym faszystowskim i innych naruszających godność osobistą człowie-
ka); 

5) Przynależności do organizacji młodzieżowych, dokonywania wyboru kół zaintere-
sowań lub innych form zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych oraz rozwijania zain-
teresowań, zdolności i talentów; 
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6) Przynależności do klubów sportowych, uczestnictwa w pracy placówek wycho-
wania pozaszkolnego oraz korzystania z działalności innych pozaszkolnych instytu-
cji kulturalno-oświatowych; 

7) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
8) Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wy-

maganiami; 
9) Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i dokonywanej na bieżąco oceny według usta-

lonych sposobów kontroli postępów w nauce; 
10) Poznania przewidywanych ocen rocznych i końcowych co najmniej na dwa tygo-

dnie przed klasyfikacją roczną i końcową, zaś na miesiąc przed klasyfikacją roczną i 
końcową – poznania przewidywanych rocznych i końcowych ocen niedostate-
cznych oraz nagannych i nieodpowiednich ocen zachowania; 

11) Znajomości z tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu wia-
domości, obejmującego zakres materiału większy niż trzy ostatnie jednostki lek-
cyjne; 

12) Wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych i zwolnienia z zadań domowych  
na okres przerw świątecznych i ferii; 

13) Pomocy w przypadku trudności w nauce; 
14) Dwutygodniowego „okresu ochronnego” we wrześniu w pierwszej klasie; 
15) Organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zain-
teresowań; 

16) Opieki zdrowotnej, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, do-
radztwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki kształcenia; 

17) Korzystania z pomocy materialnej w ramach środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie; 

18) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 
w organizacjach działających w szkole; 

19) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 
20) Zgłaszania dyrekcji i nauczycielom uwag, wniosków, sugestii dotyczących spraw 

własnych i kolegów bezpośrednio lub w formie korespondencji oraz bycia poinfor-
mowanym o sposobie ich załatwiania; 

21) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbio-
ru biblioteki; 

22) Występowania z wnioskiem o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej; 

23) Zgłaszania zastrzeżeń do Dyrektora szkoły, jeżeli uczeń lub rodzic uzna, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć dydaktycznych lub zachowania została ustalona nie-
zgodnie z przepisami prawa; 

24) Możliwości dochodzenia swoich praw (możliwość obrony) w szkole – prawo do 
sprawiedliwego sądu; 

25) Korzystania z opieki sportowo-lekarskiej; 
26) Poznania celów etapowych i perspektywicznych szkolenia sportowego, a także 

norm, które musi spełnić w okresie startowym. 
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§ 58 

 
1. Obowiązkiem ucznia jest: 

1) Dbać o honor szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać jej tradycję; 
2) Szanować symbole Szkoły; 
3) Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz; 
4) Godnie reprezentować Szkołę; 
5) Kulturalnie wypowiadać się, w tym dbać o piękno mowy ojczystej; 
6) Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, uczęszczać systematycznie 

na zajęcia wynikające z planu zajęć i usprawiedliwiać nieobecności; 
7) Systematycznie uczyć się oraz brać aktywny udział we wszystkich obowiązko-

wych zajęciach szkolnych; 
8) Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. W razie spóźnienia 

na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywa-
ją; 

9) Informować nauczyciela co najmniej dwa dni wcześniej o przewidywanym wy-
jeździe na zgrupowanie – dotyczy to w szczególności członków kadry narodowej; 

10) Dążyć do poprawy wyników sportowych; 
11) Swoją postawą godnie reprezentować szkołę, kluby, polskie związki sportowe i 

ojczyznę; 
12) Właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywać należytą 

uwagę podczas lekcji, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po 
upoważnieniu go do tego przez nauczyciela; 

13) Zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, odnosić się z szacun-
kiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

14) Usprawiedliwiać swoje spóźnienia u uczącego; 
15) Podporządkować się zarządzeniu Dyrektora szkoły w sprawie korzystania 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 
a) (uchylony), 
b) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefo-
nów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, chyba  
że nauczyciel wyrazi zgodę na ich używanie, 
c) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione; 

16) Przestrzegać zasad zwolnień: 
a) Zwolnień udziela wychowawca klasy na pisemną, telefoniczną lub wy-

słaną przez dziennik elektroniczny prośbę rodziców, 
b) Uczeń zwalniany z zajęć ma obowiązek przedstawić zwolnienie wycho-

wawcy klasy, jeśli jest to zwolnienie wyrażone w formie pisemnej, 
c) Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku, 
d) Uczniowie zwolnieni z zajęć lekcyjnych celem reprezentowania szkoły 

winni mieć nieobecności odnotowane symbolem „ns”. 
 

2. Uczeń ma obowiązek noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju, jeśli Dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii rady rodziców, go wprowadzi oraz ubierania się odświętnie podczas 
uroczystości szkolnych. 
3. Ucznia obowiązują: stosowny do okoliczności strój szkolny, zachowanie higieny osobistej, 
utrzymanie czystości i porządku w salach lekcyjnych, na korytarzach szkolnych, a także we 
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wszystkich pozostałych miejscach budynku szkolnego i na terenie podlegającym szkole. 
4. Uczeń powinien przechowywać strój na trening i wychowanie fizyczne w szatni.  
5. Zabrania się manifestowania akceptacji i przynależności do destrukcyjnych grup poprzez 
zachowanie, wygląd zewnętrzny – ubiór i używanie symboli. 
6. W szkole, na boisku szkolnym oraz ulicach obok szkoły obowiązuje zakaz palenia papiero-
sów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających. Zakaz ten obowiązuje także na 
wszystkich imprezach organizowanych przez Szkołę, na terenie Szkoły i poza jej terenem. 
7. Na terenie szkoły w okresie wyznaczonym przez dyrektora może obowiązywać nakaz 
zmiany obuwia. 
8. Za szkody wyrządzone na terenie szkoły z winy ucznia odpowiedzialność materialną pono-
szą jego rodzice. Również w przypadku uczniów przebywających w internacie, za szkody wy-
rządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. 
 

§ 59 
 

1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu 
i zdrowiu. 

2. Uczniowie dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończo-
nych zajęciach.  

3. W okresie ustalonym przez Dyrektora szkoły każdy uczeń ma obowiązek korzystać z 
szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej, niż wymaga tego zmiana odzieży. 

4. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. 
5. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie za pisemną, telefoniczną lub wysłaną przez 

dziennik elektroniczny zgodą rodzica. 
6. Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Usprawiedliwienie może być wpi-
sane do dzienniczka do korespondencji, wysłane wychowawcy przez dziennik elek-
troniczny lub przekazane telefonicznie w terminie do 14 dni od daty nieobecności. Po 
tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 

 
§ 60 

 
1. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzic może złożyć pisemną skargę do komisji 

ds. rozpatrywania skarg uczniowskich na ręce opiekuna Samorządu Szkolnego. 
2. Komisję powołuje Dyrektor szkoły. 
3. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły ds. pedagogicznych, 

pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
4. Odpowiedź na skargę w formie pisemnej skarżący otrzymuje w terminie dwóch tygo-

dni od jej złożenia. 
5. Po uzyskaniu odpowiedzi skarżący może wnieść odwołanie do osoby prowadzącej 

szkołę lub do organu nadzoru pedagogicznego. 
 

§ 61 
 

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze 
i wspierające rozwój osoby nagrodzonej lub ukaranej oraz innych uczniów. 

Uczeń jest nagradzany za: 
1) Bardzo dobre wyniki w nauce; 
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2) Wzorową postawę; 
3) 100-procentową frekwencję w ciągu roku; 
4) Wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia i pracy szkoły; 
5) Osiągnięcia sportowe. 

2. Uczeń może być nagrodzony w formie dyplomu, listu pochwalnego, nagrody rzeczo-
wej. 

3. Rodzaje nagród: 
1) Wyróżnienie i pochwała ucznia przed klasą udzielona przez wychowawcę; 
2) Wyróżnienie i pochwała przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym; 
3) List gratulacyjny do rodziców ucznia; 
4) Nagrody pieniężne i rzeczowe; 
5) Wytypowanie do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

4. O nagrodach decydują: wychowawca, Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. 
5. Szczególnie wyróżniający się uczniowie są nagradzani przez władze oświatowe oraz 

organizacje młodzieżowe wg odrębnych zasad. 
6. Wszystkie nagrody i wyróżnienia winny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, 

a szczególne na świadectwie szkolnym. 
7. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrekto-

ra szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 
8. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, w terminie 5 dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców o sposobie rozpatrzenia zastrze-
żeń. 

§ 62 
1. Za uchybianie obowiązkom i zakazom określonym w § 58 i § 59 Statutu Szkoły, obo-

wiązuje następujący system kar: 
1) Upomnienie przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu wobec klasy, wycho-

wawcę internatu wobec grupy wychowawczej albo trenera na forum grupy szko-
leniowej z wpisaniem do dziennika elektronicznego – w przypadku nieobecności 
nieusprawiedliwionych w wymiarze 5 godzin miesięcznie lub powtarzających się 
uwag na temat niewłaściwego zachowania w wymiarze  
5 wpisów na miesiąc; 

2) Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły z wpisaniem do dziennika elektro-
nicznego – w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych w wymiarze 6 - 9 
godzin miesięcznie lub powtarzających się uwag na temat niewłaściwego zacho-
wania w wymiarze 7 wpisów na miesiąc; 

3) Zawieszenie prawa do korzystania z przywilejów takich jak: pełnienie funkcji 
w samorządzie szkolnym lub innej organizacji, uczestnictwo w wycieczkach 
z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyj-
ne, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na okres trzech miesięcy z 
wpisaniem do dziennika elektronicznego – w wypadku, gdy uczeń otrzymał już w 
danym półroczu łącznie co najmniej dwie kary określone w punktach 1 - 2; 

4) Pisemna nagana dyrektora z powiadomieniem klubów i rodziców z wpisem do 
dziennika elektronicznego – w przypadku, gdy uczeń otrzymał w danym półroczu 
łącznie co najmniej trzy kary określone w pkt. 1 – 3 lub w przypadku przewinień 
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu; 

5) Odebranie świadczeń finansowych (wyżywienie, zakwaterowanie, udział 
w zgrupowaniach i zawodach sportowych na koszt własny) – pisemną decyzją ra-
dy pedagogicznej lub rady wychowawców internatu na okres od miesiąca do 
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trzech miesięcy z wpisem do dziennika elektronicznego w przypadku przewinień 
opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

6) Skreślenie ucznia objętego obowiązkiem nauki z listy uczniów – decyzją dyrektora, 
po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną i po zaopiniowaniu przez samorząd 
uczniowski, w przypadku przewinień. 

2. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. Przy stosowaniu kary bierze się pod 
uwagę stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj 
i rozmiar następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na 
nim obowiązków, zachowania się ucznia po popełnieniu przewinienia oraz cele zapo-
biegawcze i wychowawcze, które kara ma realizować. 

3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 
powoduje uruchomienie gradacji kar i ma wpływ na ocenę z zachowania. 

4. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustale-
niem winnych i poszkodowanych oraz przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-
dyscyplinującej. 

5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, 
gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 

6. Uczeń ma prawo odwołać się od kary nałożonej przez wychowawcę do dyrektora 
szkoły. 

7. Od decyzji dyrektora uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się  
do osoby prowadzącej szkołę. 

 
§ 63 

 
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów bez stosowania gradacji kar decyzją Dyrek-

tora Szkoły – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Sa-
morządu Uczniowskiego – w przypadku: 

1) Naruszenia fizycznej nietykalności osób drugich; 
2) Posiadania, spożywania alkoholu na terenie szkoły i podczas zajęć organizo-

wanych przez szkołę; 
3) Używania i rozprowadzania środków odurzających, narkotyków; 
4) Dokonania kradzieży; 
5) Agresywnego zachowania, niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami współ-

życia społecznego; 
6) Systematycznego lekceważenia obowiązków szkolnych; 
7) Demoralizowanie innych uczniów; 
8) Opuszczenia bez usprawiedliwienia powyżej 40 godzin lekcyjnych w całym ro-

ku szkolnym; 
9) Wejścia w konflikt z prawem, czego wynikiem jest kara ograniczenia lub po-

zbawienia wolności. 
2. Przebieg skreślenia z listy uczniów: 

1) Sporządzenie notatki służbowej o incydencie i ewentualnie załączenie proto-
kołu zeznań świadków (w celach dowodowych); 

2) Sprawdzenie, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły, 
jako przypadek upoważniający do podjęcia decyzji o skreśleniu; 

3) Zebranie dowodów w sprawie; 
4) Zebranie opinii i wyjaśnień stron (w tym ucznia i jego rodziców); 
5) Poinformowanie ucznia o wszczętym postępowaniu i o prawie do wskazania 
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rzeczników obrony (wychowawca, pedagog); 
6) Sprawdzenie, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego od-

działywania szkoły na ucznia, czy stosowano gradację kar, czy przeprowadzo-
no z uczniem rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej; 

7) Podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia (wnioski z dyskusji mogą być zawarte 
w protokole rady pedagogicznej); 

8) Zapoznanie samorządu uczniowskiego z treścią uchwały rady pedagogicznej; 
9) Sformułowanie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego; 
10) Poinformowanie ucznia i jego rodziców o prawie do wglądu 

w dokumentację sprawy oraz ustosunkowanie się do dowodów; 
11) Podjęcie przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy – zgodnie 

z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego; 
12) Dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom w formie pisemnej; 
13) Poinformowanie ich o prawie do odwołania (zgodnie z kodeksem 

postępowania administracyjnego uczeń lub rodzic może w ciągu 14 dni 
wnieść odwołanie od decyzji do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrekto-
ra szkoły i w przypadku wniesienia odwołania dyrektor wstrzymuje wykona-
nie decyzji do czasu jego rozpatrzenia, w tym czasie uczeń ma nadal prawo 
chodzić do szkoły); 

14) Poinformowanie ich o prawie do odwołania (zgodnie z kodeksem 
postępowania administracyjnego uczeń lub rodzic może w ciągu 14 dni 
wnieść odwołanie od decyzji do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrekto-
ra szkoły i w przypadku wniesienia odwołania dyrektor wstrzymuje wykona-
nie decyzji do czasu jego rozpatrzenia; w tym czasie uczeń ma nadal prawo 
chodzić do szkoły); 

15) Decyzja może być natychmiast wykonana tylko wtedy, gdy jest to niezbędne 
ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia 
szkoły przed ciężkimi stratami; 

16) Decyzja powinna zawierać: 
a) Datę wydania, 
b) Przywołanie podstawy prawnej, 
c) Datę i numer uchwały rady pedagogicznej, 
d) Podanie uzasadnienia, 
e) Pouczenie o możliwości odwołania. 

 Zastosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
 
 

§ 64 
 
1. Uczeń, jego rodzice mają prawo odwołać się od zastosowanej kary do Dyrektora szkoły 

w terminie do siedmiu dni od przekazania informacji o wymierzeniu kary. 
2. Dyrektor rozpatruje zasadność odwołania, a w razie wątpliwości powołuje komisję, 

w skład której wchodzą: pedagog szkolny, wychowawca, przewodniczący samorządu 
szkolnego. 

3. Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia: 
1) Oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 
2) Zawiesić warunkowo wykonanie kary; 
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3) Utrzymać w mocy decyzję o nałożeniu kary. 
4. Decyzja komisji jest ostateczna. 
5. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest przekazanie informacji rodzicom o zachowaniu  
ucznia. 

 
§ 65 

 
1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione 

i rozwiązywane przez dyrektora szkoły lub jego zastępcy. 
2. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły zainteresowane strony mogą 

się odwołać do organu prowadzącego. 
3. W wyżej wymieniony sposób powinny też być rozwiązywane sytuacje konfliktowe 

między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem. 
 
 
 

§ 66 
 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilak-
tyki poprzez: 

1)  Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych 
przedmiotów; 

2) Zapoznanie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 
3) Zapoznanie ze Statutem Szkoły; 
4) Zasięgnięcie opinii w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
5) Zapewnienie przez rodziców regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkol-

ne. 
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§ 67 

 
1. Współdziałanie szkoły z rodzicami odbywa się w różnych formach: 

1) Zebrań klasowych; 
2) Konsultacji z nauczycielami przedmiotu; 
3) Rozmów indywidualnych na prośbę rodziców i w związku z wezwaniem rodziców do 

szkoły; 
4) Za pośrednictwem e-dziennika (usprawiedliwienia, wiadomości dotyczące organizacji 

pracy klas i szkoły, uwagi i wiadomości dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole). 
 
 

Rozdział 11.  
Działalność finansowa 

 
§ 68 

 
1. Szkoła utrzymywana jest z dotacji właściwej jednostki samorządu terytorialnego, opłat 

klubów sportowych, wpłat sponsorów, wpłat rodziców z tytułu czesnego, którego 
wysokość ustala osoba prowadząca oraz darowizn. 

 
 

Rozdział 12.  
Postanowienia końcowe 

 
§ 69 

 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła posiada dziennik elektroniczny. 
3. Szkoła może mieć własny hymn, sztandar i ceremoniał. 
4. Szkoła używa następujących pieczęci i stempli: 

1) Treść pieczątki podłużnej: 
Liceum Ogólnokształcące  

Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica 
 (niepubliczna szkoła ponadpodstawowa)  

39-200 Dębica, ul. Sportowa 24; 
2) Treść dużej pieczątki okrągłej i metalowej:  

            Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  Igloopol Dębica; 

3) Treść małej pieczątki okrągłej i metalowej: 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica. 

5. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Statut Szkoły jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. 
7. Rodzice są zapoznawani z treścią Statutu Szkoły przez wychowawcę klasy na zebraniach 

ogólnych 
8. Uczniowie są zapoznawani ze Statutem Szkoły przez wychowawców klasy systematycznie 

na lekcjach wychowawczych. 
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9. Wybrane treści Statutu umieszczone są na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym. 
10. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy i szczegółowe uchwały Rady Pedagogicznej. 
11. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe na terenie Szkoły, a także akcje charytatywne 

mogą być przeprowadzane jedynie przez nauczycieli i uczniów za zgodą wychowawców 
i Dyrektora. 

12. Niniejszy statut nie może być sprzeczny z prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty i Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
oraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami. 

13. Statut wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 roku.
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