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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 

1. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 

w Płocku. 

2. Siedzibą Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, zwanej dalej Szkołą, jest Płock. 

2a. Adres szkoły: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock. 

3. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest Gmina Miasto Płock. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5. Czas nauki i plany nauczania określają stosowne przepisy prawa oświatowego. 

6.Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

Licem Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego. 

7. Szkoła posiada stronę internetową www.budowlanka.net.   

 

§1a. 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Szkole  -  należy przez to rozumieć  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Zespole Szkół 

Budowlanych Nr 1 w Płocku; 

2) Statucie  - należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 

Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku; 

3) Dyrektorze szkoły  - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w 

Płocku z siedzibą w Płocku; 

4) Samorządzie Słuchaczy - należy przez to rozumieć reprezentantów  słuchaczy, wybranych w drodze 

demokratycznych wyborów; 

5) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole 

Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku; 

6) Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - należy przez to rozumieć pedagoga, psychologa 

oraz doradcę zawodowego zatrudnionych w szkole; 

7) słuchaczach - należy przez to rozumieć wszystkich słuchaczy szkoły dla dorosłych; 

8) opiekunie  - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden 

semestr słuchaczy w szkole; 

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół 

Budowlanych Nr 1 w Płocku; 

10) MEN - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

11)  KPA – należy przez to rozumieć Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

 

§2 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą publiczną, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczane w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) przestrzega ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§3. 

1. Liceum realizuje cele i zadania określane w ustawie i przepisach prawa wydanych na jej podstawie. 

2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia słuchaczom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem 

różnorodnych środków wyrazu; 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie 

studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu; 

3) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania treści; 

4)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności; 
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5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego orz traktowanie wiadomości 

przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, dziedzictwa kultury narodowej 

postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 

3. Nauczyciele tworzą słuchaczom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

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

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i 

uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

przygotowania o wystąpień publicznych; 

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania 

indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących 

norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego 

posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych oświadczeń i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych.  

4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej tworzą w szkole środowisko sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi osobowemu i społecznemu słuchaczy, wspierając przy tym: 

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

świecie; 

2) poczucie użyteczności całej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej; 

3) dążenie do dobra, odpowiedzialności i wolności w ich wymiarach indywidualnym i społecznym; 

4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów w rodzinie, w 

społeczności lokalnej i w państwie; 

5) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości; 

6) kształtowania postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 

 

§4. 

Podstawowymi dokumentami pracy dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, obejmujący całość podstawy programowej zajęć 

edukacyjnych w cyklu nauczania; 

2) Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSB Nr 1 w Płocku. 

 

§5. 

Liceum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

§6. 

1. Szkoła w miarę swoich możliwości  sprawuje opiekę  psychologiczno - pedagogiczną oraz zapewnia 

słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki nauki. 

2. Szkoła organizuje dla słuchaczy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i prowadzi w 

różnych formach zajęcia zobowiązane z wyborem dalszego kształcenia lub podjęciem pracy 

zawodowej. 

 

§6a. 

1. Szkoła posiada bazę dydaktyczną wyposażoną w środki umożliwiające realizację procesu 

dydaktyczno-wychowawczego obejmującą pomieszczenia: 

1) sale lekcyjne  dokształcenia teoretycznego –z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) salę gimnastyczną wraz z zapleczami; 

4) boisko szkolne z siłownią zewnętrzną; 

5) siłownię szkolną; 

6) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

7) gabinet pedagoga; 

8) gabinet psychologa; 

9) gabinet doradcy zawodowego; 
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10) warsztaty szkolne wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do nauki określonego zawodu oraz 

w stołówkę przeznaczoną do spożywania posiłków przyniesionych przez uczniów; 

11)  salę konferencyjną; 

12) pomieszczenia administracyjno– gospodarcze; 

13) sklepik szkolny prowadzony przez zewnętrzną firmę  na podstawie umowy zawartej z Dyrekcją 

szkoły. 

2. Komputery szkolne wyposażone są w aktualizowane na bieżąco programy blokujące treści 

internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na ucznia.  

3. Organizacja pracowni szkolnych oraz zasady korzystania ze sprzętu szkolnego podlegają przepisom 

regulującym działalność poszczególnych pracowni.  

4. Regulaminy poszczególnych pracowni znajdują się w widocznych miejscach w poszczególnych 

pracowniach szkolnych.  

5. Nauczyciele zobowiązani się do zapoznania słuchaczy z ww. regulaminem.  

6. Słuchacze nie mogą przebywać samodzielnie w salach lekcyjnych oraz pracowniach bez opieki 

nauczyciela.  

7. Korzystanie z pomieszczeń szkoły powinno odbywać się na zasadzie poszanowania mienia szkolnego 

i odpowiedzialności uczniów za powierzony sprzęt szkolny zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Rozdział III 

Organy szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania 

 

§7. 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Słuchaczy. 

 

§8. 

1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, podjętych niezgodnie z przepisami prawa i 

niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

5) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i zadań 

Szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania; 

6) opracowuje i przedstawia projekt planu finansowego Szkoły do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej, dysponuje środkami w nim określonymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

8) wykonuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

9) wydaje decyzje administracyjne na zasadach i w sprawach określonych  odrębnymi przepisami oraz 

akty prawa wewnętrznego; 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

11) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole. 

2. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami.W szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o przyznanie odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgonie z odrębnymi przepisami 

oraz zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy 

oraz zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole. 

§9. 
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1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej , kieruje jej pracą, a przede wszystkim: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej 1 raz w semestrze, wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania i informacje o działalności Szkoły; 

2) zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz optymalne 

warunki pracy dla nauczycieli i  uczniów; 

3) odpowiada za przygotowanie planów pracy Szkoły i przedstawia je do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej; 

4) przedstawia organowi prowadzącemu arkusz organizacji pracy Szkoły oraz aneksy do arkusza; 

5) w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną przydziela nauczycielom, zgodnie z ich kwalifikacjami i 

obowiązującymi przepisami, obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczno i wychowawcze; 

6) przekłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia semestralne wyniki klasyfikacji  i promocji 

słuchaczy; 

7) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; 

8) na bieżąco zapoznaje Radę Pedagogiczną z aktualnie obowiązującymi aktami prawa oświatowego; 

9) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości 

pracy Szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego. 

2. Dyrektor zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i 

podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach. 

 

§10. 

1. Rada Pedagogicznajest organem kolegialnym, który realizuje statutowe zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w Szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, po 

zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę w miarę bieżących potrzeb. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone 

przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

powiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady 

Pedagogicznej. 

8. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą 

naruszać dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

9. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe. W szczególnych przypadkach 

losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu za zgodą Dyrektora 

szkoły.  

10. Uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną obowiązują wszystkich jej członków, niezależnie od 

indywidualnych opinii. 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa jej Regulamin. 

 

§11. 

1. Do kompetencji stanowiących Rady należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

3) uchwalenie dokumentów, o których mowa w  §4; 

4) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy za rażące naruszanie Regulaminu 

Samorządu Słuchaczy i Statutu Liceum; 

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

7) uchwalenie regulaminu własnej działalności. 

2. Rada opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Liceum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego praz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 
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§12. 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska Dyrektora. 

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

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

§13. 

1. W szkole działa Samorząd Słuchaczy, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze Szkoły i jest on jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy. 

3. Samorząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze Statutem  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Statutem Zespołu Szkół 

Budowlanych Nr 1 w Płocku. 

 

§14. 

1. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw 

słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się ze: Szkolnym Zestawem Programów Nauczania; 

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

3) prawo do organizowania działalności oświatowej, kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem; 

4) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy. 

2. Samorząd Słuchaczy może uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej, które bezpośrednio 

dotyczą problemów słuchaczy. 

    

§15. 

1. Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji określonych w Statucie Szkoły i własnym regulaminie, który nie może być 

sprzeczny ze Statutami, o których mowa w §13 ust. 3 i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku. 

 

§16. 

1.Wszelkie spory pomiędzy organami Liceum rozstrzyga Dyrektor w formie pisemnej w terminie 7 dni 

od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu. 

1) rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

2. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, wówczas każdy z pozostałych organów deleguje po 2 swoich 

przedstawicieli, którzy tworzą komisję do rozstrzygnięcia danego sporu. 

1) w skład komisji wchodzi również przedstawiciel Dyrektora; 

2) komisja rozstrzyga spór w terminie 7 dni od dnia jej powołania; 

3) rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

3. Uchylony. 

4.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego zgodnie z KPA. 

 

§17. 

Uchylony. 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy Szkoły 

 

§18. 

1. Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji pracy Liceum stanowiący część składową arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół 

Budowlanych Nr 1 w Płocku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie 

planu nauczania i planu finansowego Szkoły. 

2. Arkusz organizacji Liceum opracowuje Dyrektor Zespołu, a organ prowadzący szkołę zatwierdza. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor szkoły ustala rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Organizacja zajęć określona w rozkładzie zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust.3, opiniowana 
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jest przez Radę Pedagogiczną. 

 

§19. 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra  właściwego do spraw oświaty w sprawie 

organizacji roku szkolnego. Na ich podstawie Dyrektor Zespołu przygotowuje wewnętrzną organizację 

placówki, która powinna być podana słuchaczom do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych w każdym semestrze roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

 

§20. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest semestr / grupa semestralna.  

2. Zasady rekrutacji słuchaczy na semestr pierwszy i programowo wyższe określa Dyrektor szkoły 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. 

3. Minimalną liczbę słuchaczy określa organ prowadzący. 

 

§21. 

1. Zajęcia edukacyjne ze słuchaczami mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej. 

2. Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się przez 3 - 4 dni w tygodniu. 

3. Zajęcia w formie zaocznej: 

1) konsultacje zbiorowe odbywają się we wszystkich semestrach, co 2 tygodnie przez 2 dni; 

2) możliwa jest organizacja konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć 

edukacyjnych w semestrze. 

 

§22. 

1. Zajęcia edukacyjne są organizowane w semestrach lub zespołach międzysemestralnych albo 

międzyszkolnych. Dopuszczalna jest także inna organizacja zajęć edukacyjnych. 

2. Poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych, szczególnie szkół wyższych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną 

jednostką. 

3. Nauczanie języków obcych może odbywać się w zespołach międzysemestralnych, z uwzględnieniem 

poziomu umiejętności językowych słuchaczy. 

4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w systemie klasowo - lekcyjnym lub mogą być 

realizowane w jednostkach modułowych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. Słuchacze Szkoły otrzymują indeksy wg wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw 

oświaty. 

 

§23. 

Uchylony. 

 

§23a. 

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, a także 

popularyzowaniu wiedzy o regionie. 

2.Cele biblioteki szkolnej: 

1) realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły; 

2) realizuje potrzeby i zainteresowania słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) wspomaga proces nauczania i wychowania, edukacjękulturalną i informacyjną; 

4) wspiera kształcenie ustawiczne nauczycieli; 

5)zobowiązana jest do gromadzenia zbiorów i ich opracowywania (w uzgodnieniu z nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów) – pozycji niezbędnych dla realizacji procesu nauczania. 

3.Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) biblioteka szkolna dysponuje: wypożyczalnią/czytelnią, magazynem; 

2) biblioteka wyposażona jest w 10 stanowisk uczniowskich oraz 4 stanowiska komputerowe; 

3) w bibliotece zatrudnieni są wykwalifikowani bibliotekarze w wymiarze godzin ustalonym przez 

Dyrektora szkoły; 

4) szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki osób 

korzystających z biblioteki określa regulamin biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora; 
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5) biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, 

dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do 

jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu; 

6) wydatki na potrzeby biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły oraz uzupełniane dotacjami Rady 

Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku; 

7) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.  

4. Podstawowe zadania biblioteki: 

1) udostępnia książki i inne źródła informacji; 

2) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną; 

4) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole; 

5) inspiruje słuchaczy do rozwijania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia 

wiedzę medialną; 

6) uczy aktywnego odbioru dóbr kultury; 

7) zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne; 

8) wspomaga proces orientacji i poradnictwa zawodowego. 

5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów oraz ich selekcji w miarę potrzeb 

zgodnie z przepisami; 

2) organizuje i udostępnia warsztat informacyjny; 

3) prowadzi działalność informacyjną i promocyjną biblioteki i jej zbiorów; 

5) prowadzi dokumentację biblioteczną; 

6) sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdania; 

7) systematycznie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy.  

6. Współpraca biblioteki szkolnej ze słuchaczami obejmuje w szczególności: 

1) indywidualne konsultacje i instruktaże związane z poszukiwaniem przez słuchaczy informacji w 

zbiorach biblioteki; 

2) pomoc w korzystaniu z Internetu;   

3) bieżące informacje o nowościach książkowych. 

7. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami obejmuje w szczególności: 

1) umożliwienie nauczycielom wszystkich przedmiotów odwoływanie się do zasobów biblioteki 

szkolnej i współpracowanie z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania 

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania 

informacji; 

2) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym; 

3) dostarczanie nauczycielom środków dydaktycznych; 

4) wspomaganie nauczycieli w realizacji programów nauczania; 

5) konsultowanie z nauczycielami i systematycznie uzupełnianie zasobów biblioteki także o dzieła 

poczytne wśród uczniów i atrakcyjne dla nich. 

8. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje w szczególności: 

1) wymianę informacji o zbiorach i nowościach wydawniczych; 

2) promowanie czytelnictwa poprzez wymianę informacji na temat organizowanych spotkań 

autorskich, wystaw oraz konkursów. 

9. Pracę biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki wywieszony w bibliotece w widocznym 

miejscu. 

 

§23b. 

Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków 

odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.  

 

§23c. 

1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły. 

2. Doradztwo zawodowe jest prowadzone systematycznie i w sposób zaplanowany. 

3. Celem ogólnym doradztwa edukacyjno-zawodowego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych jest 

przygotowanie słuchaczy do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i 

zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz 

analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. 
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4. Działania związane z doradztwem zawodowym obejmują wspomaganie słuchaczy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu, prowadzone przez doradcę zawodowego, nauczycieli i opiekunów 

semestru m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z opiekunem 

semestru, w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub 

innych specjalistów i nauczycieli) oraz podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym 

realizowanych w szkole lub poza nią. 

5. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, czyli celowe, uporządkowane i 

wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym na cykl kształcenia. 

6. Szkoła opracowuje dokument Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Materiałem 

uzupełniającym jest roczny plan działania przygotowywany przez doradcę zawodowego. 

7. W realizację doradztwa zawodowego dla słuchaczy angażują się: doradca zawodowy, nauczyciele i 

specjaliści zatrudnieni w szkole. 

Rozdział V 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

§23d. 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych słuchacza. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska słuchacza; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb słuchacza i umożliwianiu 

ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniusłuchacza z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

7) wspieraniu słuchaczy, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

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

8) wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 

uczniom; 

9) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 

4. W szkole zatrudniony jest pedagog oraz psycholog szkolny.  

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają słuchaczom nauczyciele, opiekun semestru oraz 

specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności pedagog i psycholog 

szkolny, doradca zawodowy. 

 

Rozdział VI 

Bezpieczeństwo 

 

§23e. 

1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo poprzez między innymi: 

1) zastosowanie znaków i symboli odnoszących się do przepisów bhp; 

2) szkolenia bhp; 

3) alarmy; 

4) monitoring; 

5) dyżury. 

2. Stosowane są procedury bezpieczeństwa określone odrębnym regulaminem. 

3. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminem pracowni, zasadami bhp. 

4. W szkole powołany jest Koordynator do spraw bezpieczeństwa. 

 

 

 

Rozdział VII 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
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§24. 

1.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami określają 

odrębne przepisy. 

2.W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, którzy podlegają Dyrektorowi szkoły i 

realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków. 

3. Zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.  

4.W szkole powołani są: 

1) wicedyrektor do spraw administracyjnych; 

2) wicedyrektor do spraw  pedagogicznych; 

3) kierownik warsztatów szkolnych, 

którzy realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków. 

 

§25. 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

1) prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego, w tym pełna realizacja programów nauczania; 

2) zapewnienie słuchaczom bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

4) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu słuchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczących się; 

5) udzielanie pomocy słuchaczom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych; 

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

7) realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły, a także doraźnie 

przydzielonych przez Dyrektora; 

8) przestrzeganie prawa oświatowego; 

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Nauczyciel powinien indywidualnie podchodzić do spraw każdego słuchacza. Ma obowiązek 

zachowania w tajemnicy informacji dotyczących jego spraw osobistych. 

 

§26. 

Nauczyciel ma prawo do: 

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

2) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w Radzie Pedagogicznej, zespołach 

przedmiotowych, zrzeszania się w organizacjach związkowych działających na terenie Szkoły; 

3) pomocy ze strony Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, 

światopoglądowych także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) ochrony i poszanowania godności osobistej; 

6) rzetelnej ochrony pracy przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) korzystania z funduszu socjalnego zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego w szkole. 

 

§27. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym semestrze / grupie semestralnej tworzą zespól, którego 

zadaniem jest ustalenie dla semestru / grupy semestralnej Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, 

jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowywania oraz 

wymiany informacji. 

2. W zależności od potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne 

problemowo - zadaniowe. 

 

§28. 

1. Dyrektor powierza każdy semestr / grupę semestralną szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w danym semestrze / grupie semestralne, zwanemu dalej opiekunem semestru / 

grupy semestralnej. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby opiekun pracował z danym 

semestrem / grupą semestralną w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Do zadań opiekuna należy przede wszystkim: 

1)czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy prawa szkolnego; 
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2) poznawanie osobowości słuchaczy, ich uzdolnień i zainteresowań; 

3) koordynowanie wszystkich prac związanych z przebiegiem procesu pedagogicznego w semestrze / 

grupie semestralnej; 

4) zapoznanie słuchaczy z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty, w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a także z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

 

Rozdział VIII 

Prawa i obowiązki słuchacza 

 

§29. 

Słuchacz ma prawo do: 

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

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

3) ochrony i poszanowania godności osobistej; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie pedagogicznym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

światopoglądowych także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) uchylony; 

7) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

8) korzystania z: pomieszczeń i sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i księgozbioru biblioteki 

Zespołu; 

9) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

10) uzyskiwania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§30. 

Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie, a zwłaszcza 

dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

 

§31. 

1. Za dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu Szkoły oraz nienaganną postawę w szkole 

słuchacz może zostać uhonorowany następującymi nagrodami; 

1) wyróżnieniem - pochwałą wobec semestru / grupy semestralnej; 

2) wyróżnieniem - pochwałą wobec całej Szkoły; 

3) listem pochwalnym; 

4) wpisem do księgi wyróżniających się słuchaczy. 

2. Dopuszcza się inne rodzaje nagród.  

3. Słuchacz może złożyć zastrzeżenie od przyznanej nagrody w formie pisemnej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia informacji o nagrodzie. 

4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zastrzeżenia. 

5. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

 

§32. 

1. W przypadku nie przestrzegania obowiązków słuchacza zawartych w niniejszym Statucie stosuje się 

następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie, nagana opiekuna semestru / grupy semestralnej; 

2) upomnienie, nagana Dyrektora; 

3) skreślenie z listy słuchaczy. 

2. Dopuszcza się inne rodzaje kar niż wymienione w ust. 1. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju 

popełnionego wykroczenia. 

3. Od kary udzielonej przez opiekuna przysługuje odwołanie do Dyrektora, natomiast od kary 

udzielonej przez Dyrektora służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; obowiązuje 
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pisemna forma odwołania. 

4. Organy odwoławcze rozpatrują odwołanie w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.Rozstrzygnięcie 

organu odwoławczego jest ostateczne. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§33. 

1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu organ prowadzący może nadać jej imię. 

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny. 

 

§34. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

 

Rozdział X 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§35. 

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i 

postępów w opanowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz 

formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie słuchacza o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

2) pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie do dalszej pracy. 

4. Ocenianie umożliwia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

5. Ocenianie obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich; 

2) ocenianie i klasyfikowanie, według skali i form przyjętych w szkole,;  

3) przeprowadzanie egzaminów; 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru  i warunki ich poprawiania. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskania semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§36. 

1. Słuchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) końcowej; 

2. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone wsemestrze programowo 

najwyższym oraz 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w semestrach programowo niższych w szkole danego typu. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

4. Oceny są jawne dla słuchacza. 

5. Wystawioną ocenę nauczyciel powinien uzasadnić. 

6. Na wniosek  słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania są udostępnione słuchaczowi. 

7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie oceny pozytywnej z pracy 

kontrolnej. Wszystkie prace kontrolne są rejestrowane. 

8. Na wniosek słuchacza prace pisemne udostępniane są mu do wglądu przez nauczyciela oceniającego 

i przechowującego dokumentację lub innego upoważnionego nauczyciela lub Dyrektora szkoły, w 

siedzibie szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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§37. 

1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. 

Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania 

słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

3. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej w formie 

zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się 

słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, 

w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz  uzyskał z wymaganych 

ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał oceną negatywną z 

pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego 

jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w 

wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora 

Szkoły. 

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

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

7. W szkole dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego  nowożytnego i 

matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8.Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

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

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań 

musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw 

zadań. 

10. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno 

zadanie. 

11. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie 

wyników egzaminu semestralnego, przeprowadzonego w formie pisemnej i ustnej. 

12.Słuchacz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być zwolniony z formy ustnej egzaminu 

semestralnego, jeżeli z formy pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.  

13.Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną w formie pisemnej 

egzaminu semestralnego. 

14.Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.  

15.Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła 

umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków. 
16.Ustalona przez nauczyciela semestralna negatywna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

17.Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo 

wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

18.Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza 

uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych. 

19.Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych 

przypadkach Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na 

powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole. 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo 

najwyższym oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od negatywnej oceny klasyfikacyjnej. 
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§38. 

1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

ocenia się „stopniami” według następującej skali: 

 

STOPIEŃ  SKRÓT LITEROWY  OZNACZENIE 

CYFROWE 
celujący 
bardzo dobry  
dobry 
dostateczny 
dopuszczający 
niedostateczny 

cel 
bdb 
db 
dst 
dop 
ndst 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:  

1) oceny z prac kontrolnych, przy których dopuszcza się stawianie znaku „ +” lub „-” jako czynnika 

motywującego do efektywnej nauki; 

2) oceny z formy pisemnej i ustnej egzaminu semestralnego - określające ogólny poziom wiadomości 

i umiejętności słuchacza przewidzianych w programie nauczania na dany semestr  nie powinny 

posiadać znaków „+”, „-”; 

3) semestralne; 

4) pozytywne: od oceny celującej do dopuszczającej włącznie; 

5) negatywne: ocena niedostateczna. 

3. Poziom wymagań: 

1) wykraczających (ocena celująca), określa, że słuchacz: 

a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem 

nauczania, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) proponuje nietypowe rozwiązania, 

d) bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi sukcesy, 

e) korzysta z różnych źródeł informacji; 

2) dopełniających (ocena bardzo dobra), określa, że słuchacz: 

a) ma wiedzę i umiejętności określone podstawą programową,  

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 

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

o dużym stopniu trudności,   

d) dostrzega związki z treściami poznanymi na innych przedmiotach,  

e) samodzielnie wnioskuje i syntetyzuje materiał,  

f) korzystaz dodatkowych źródeł informacji; 

3) rozszerzających (ocena dobra), określa, że słuchacz: 

a) ma wiedzę i umiejętności określone podstawą programową,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne    lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności, 

c) rozumie podstawowe pojęcia i prawa oraz prawidłowo posługuje się terminologią,  

d) stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych; 

4) podstawowych (ocena dostateczna), określa, że słuchacz: 

a) ma niewielkie braki w zakresie opanowania podstawy programowej,  

b) potrafi logicznie połączyć wiadomości podstawowe, 

c) wykonuje samodzielnie proste zadania, ale nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań 

problemowych, 

d) wykorzystuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych, 

e) potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami; 

5) koniecznych(ocena dopuszczająca), określa, że słuchacz: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia elementarnej wiedzy z danego przedmiotu w toku dalszej nauki, 

b) ma trudności w zrozumieniu podstawowych problemów, 

c) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

4. Niedostateczną ocenę otrzymuje słuchacz, który:  

1) nie spełnia wymagań edukacyjnych w zakresie podstawy programowej; 
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2) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,   nawet z pomocą nauczyciela. 

 

§39. 

1. Ustala się następujące kryteria stopni: 

1) z prac kontrolnych stosuje się następującą skalę ocen: 

a) 40% -  50% - 2 (dopuszczający), 

b) 51% -  70% - 3 (dostateczny), 

c) 71% -  85% - 4 (dobry), 

d) 86% - 99% - 5 (bardzo dobry), 

e) 100% – 6 (celujący) jeżeli wśród wymagań do pracy kontrolnej są takie na ocenę celującą i 

słuchacz wykazał się wystarczającą wiedzą z tego zakresu; 

2) w przypadku przedmiotów, które słuchacze zdają na egzaminach zewnętrznych, ustala się 

następującą skalę ocen: 

a) 50% -  60% - 2 (dopuszczający), 

b) 61% -  75% - 3 (dostateczny), 

c) 76% -  90% - 4 (dobry), 

d) 91% - 99% - 5 (bardzo dobry), 

e) 100% – 6 (celujący) jeżeli wśród wymagań przedmiotowych są takie na ocenę celującą i słuchacz 

wykazał się wystarczającą wiedzą z tego zakresu; 

3) oceny z prac kontrolnych mogą posiadać „+’ lub „-”. 

 

§40. 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

negatywnej oceny klasyfikacyjnej z jednego albo dwóch  egzaminów semestralnych.  

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

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

wiosennego nie później niż do 31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadzany jest w 

formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie 

ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono 

dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

6. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu 

poprawkowego sporządza się protokół. 

7. Do protokołu z egzaminów wymienionych w ustępie 6 dołącza się: 

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

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

odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej; 

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu 

zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 

8. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną 

wyższą od negatywnej oceny klasyfikacyjnej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

9. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się: „zwolniony z obowiązku 

uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę zwolnienia.  

10. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 

„podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

 

§41. 

1. Ocenę z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 

2. Przy ocenie z zajęć należy brać pod uwagę: 

1) przestrzeganieprzepisów bhp na zajęciach; 

2) sumienność, pracowitość, zaangażowanie w wykonywaniu poleceń; 

3) postępy w wykonywaniu zadań wynikających z programu nauczania; 

4) frekwencję na zajęciach. 

3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 




