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Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2016  poz. 

1943 ze zm.). 

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

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

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 

61, poz.624 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532 ze zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz.452). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. 2015 poz. 1113 ze zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 Nr 56, poz.506 ze zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2003 Nr 6, poz.69 ze zm.). 
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13. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 957). 
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Ogólne informacje o szkole 

§ 1 

 

1. Typ i nazwa szkoły: szkoła ponadgimnazjalna, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 

X Liceum Ogólnokształcące. 

2. Siedzibą szkoły jest lokal w Szczecinie przy ulicy Orawskiej 1. 

3. Szkołę prowadzi dyrektor szkoły. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miasta Szczecina. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Zachodniopomorski Kurator 

Oświaty. 

6. Czas trwania nauki w szkole wynosi, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, 3 lata.   

7. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może 

być używany skrót nazwy.  

 

 

Cele i zadania szkoły 

§ 2 

 

1. Zadaniem szkoły jest harmonijna realizacja przez nauczycieli zadań   w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom 

w szczególności: 

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

wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie 

umożliwiającym podjęcie studiów wyższych 

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

przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 

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

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i 

siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,  

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej i światowej. 

3. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystywania 

zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej funkcjonować w warunkach 

współczesnego świata i dalszego kształcenia się. 

4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierają rodziców w realizacji ich 

zadań wychowawczych, tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie 

odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowości. Nauczyciele tworzą w szkole 

środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów 

(w wymiarze fizycznym – w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, 

moralnym i duchowym ), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym: 

1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, 

2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i 

całej edukacji na danym etapie,  

3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne 

godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z 

odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych, 

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

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca 

w świecie, 

5) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w państwie,  

6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości,  

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

rozumienia ich poglądów,  

8) przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji,  

9) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 
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5. Uczniowie liceum są przygotowywani w szczególności do podejmowania wyzwań 

współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, 

postęp naukowo-techniczny. 

6. Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał zgodnie, z którym uczeń 

dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, 

umiejący żyć z innymi i dla innych.  

7. Działalność edukacyjna liceum jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego; 

2) podstawy programowe; 

3) standardy wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego; 

4) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne; 

5) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów; 

6) program wychowawczo-profilaktyczny opracowany dla ZSO nr 3, który opisuje w 

sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i 

profilaktycznym jest realizowany przez wszystkich nauczycieli i skierowany do 

uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

8. Podstawą działalności szkoły jest: 

1) statut X Liceum Ogólnokształcącego; 

2) wewnątrzszkolny system oceniania X Liceum Ogólnokształcącego; 

3) regulamin wewnętrzny X Liceum Ogólnokształcącego. 

9. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny 

tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej 

szkoły, jak i każdego nauczyciela.  

10. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z 

radą pedagogiczną szkoły.  

11. W liceum realizowane są również zajęcia religii/etyki oraz wychowanie do życia w 

rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. W liceum odbywa się kształcenie w zakresie podstawowym oraz dla wybranych 

przedmiotów, zgodnie z odrębnymi przepisami realizuje się dodatkowo kształcenie w 

zakresie rozszerzonym. 

13. Szkoła udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczną i 

pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania 
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i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach Szczegółowo zasady organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej określa Szkolny System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 

Wspierania Uczniów. 

14. Rozwijanie zainteresowań uczniów możliwe jest przez realizację indywidualnych 

programów oraz toków nauki, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń 

na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu 

lub toku nauki.  

 

Zadania opiekuńcze szkoły 

§ 3 

 

   1.  Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach, ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawuje nauczyciel przedmiotu w 

czasie trwania jednostki lekcyjnej (45 minut). Podczas przerw sprawuje nauczyciel 

pełniący dyżur na korytarzu. Porządek, czas     i miejsce pełnienia dyżurów określa 

harmonogram dyżurów.  

3. Podczas zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje instruktor –nauczyciel 

prowadzący zajęcia.  

4. Podczas zajęć prowadzonych poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek osobą 

odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel prowadzący wycieczkę.  

5.  Uczniowie mający trudności w nauce oraz przejawiający zaburzenia w zachowaniu 

objęci są pomocą psychologiczną i pedagogiczną.  Na wniosek nauczyciela i za zgodą 

rodziców bądź samych uczniów po osiągnięciu pełnoletności, kierowani są na 

specjalistyczne badania     do   poradni psychologiczno – pedagogicznej.   

6.    Formy szczególnej opieki nad uczniami:  

1) uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami    narządów ruchu, 

słuchu i wzroku są objęci kształceniem i wychowaniem umożliwiającym naukę w 

dostępnym dla nich zakresie; 
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2)  oraz uczniom takim organizuje się przebieg egzaminu maturalnego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

7. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób 

przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi 

zagrożeniami. Podgląd kamer i rejestrator znajduje się w portierni szkolnej, a zasady 

wykorzystania zapisów monitoringu są określone w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły. 

 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 4 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły;  

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
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7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) podejmuje zadania organizacyjne dotyczące obrotu używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły; 

9) ma kompetencje do dopuszczenia do użytku programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

10) może ustalić w danym roku szkolnym do 10 dni wolnych od zajęć dydaktyczno 

wychowawczych; 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników 

nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły.  

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą 

pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły, spowodowanej 

urlopem, zwolnieniem lekarskim, oddelegowaniem służbowym i z innych przyczyn 

losowych, kompetencje dyrektora szkoły przyjmuje w kolejności: 

1) wicedyrektor mgr Elżbieta Kusiak, 

2) wicedyrektor mgr Krystyna Jarek, 

3) wicedyrektor mgr Paweł Mróz; 

4) Wicedyrektor mgr Małgorzata Bortnik. 

 

§ 6 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania szkoły, 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 

w Szczecinie. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach 

związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i 

sprawach związanych z organizacją szkoły. 
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2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor jako przewodniczący;  

2) nauczyciele; 

3) za zgodą przewodniczącego, w części zebrań rad pedagogicznych mogą brać 

udział przedstawiciele samorządu uczniowskiego, lekarz, przedstawiciele rady 

rodziców, pracownicy administracji    i obsługi szkoły. 

3. Do zadań rady pedagogicznej należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 

profilaktycznej; 

2) śródroczne, roczne i końcowe analizowanie i ocenianie stopnia opanowania 

wiedzy i umiejętności uczniów;  

3) analizowanie stopnia realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, jego 

ewaluowanie i modyfikowanie poprzez tworzenie programów naprawczych;  

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia i upowszechniania nowatorstwa 

pedagogicznego; 

5) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów; 

6) kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych. 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;  

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym; 

4) zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;  

5) zatwierdzanie wniosków komisji rady pedagogicznej; 

6) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów i podręczników dla klas I jako 

obowiązujące w trzyletnim cyklu nauczania; 

7) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych 

nieobecności; 

8) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo 

wyższej; 

9) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 
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10) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

11) nadawanie uczniowi kończącemu naukę w szkole tytułu „Honorowego 

Absolwenta X LO”; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach przenoszenia uczniów do innej klasy; 

13) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

14) egzekwowanie kar i przyznawanie nagród wymienionych w Regulaminie 

Wewnętrznym Szkoły; 

5. Rada pedagogiczna opiniuje:  

1) organizację pracy szkoły, 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 szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

5) kandydatury na funkcje kierownicze w szkole;  

6) wnioski zezwalające na indywidualny program lub tok nauki; 

7) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 

szkolnym. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia 

do zaopiniowania radzie rodziców. 

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 

§ 7 

 

1. Rada rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów szkoły. 
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2. Rada rodziców działa na terenie szkoły oraz współdziała z etatowymi i społecznymi 

organami zarządzania szkołą. Celem działania rady rodziców jest spójne 

oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki zgodnie z potrzebami rozwojowymi, zdrowotnymi, a także 

tworzenie właściwego klimatu społecznego oraz warunków umożliwiających 

funkcjonowanie szkoły.  

3. Rada rodziców opiniuje:  

1) statut szkoły;  

2) wewnątrzszkolny system oceniania; 

3) plan pracy szkoły;  

4) plan finansowy szkoły; 

5) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  

6) projekt oceny pracy dyrektora; 

7) wniosek o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres;  

8) wniosek o powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego (i odwoływania z tych stanowisk);  

9) inne sprawy istotne dla szkoły; 

10) szkolny zestaw podręczników; 

11) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 

szkolnym. 

4.   Rada rodziców: 

1. uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. Szczegółowo działalność rady rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców; 

2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i rocznego planu 

dochodów własnych; 

3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z 

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu 

charakter wiążący; 

4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,  a w szczególności: 

a) przedstawia swoją opinię w istotnych sprawach szkoły radzie pedagogicznej, 

dyrektorowi oraz organom prowadzącym i nadzorującym szkołę; 
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b) dokonuje społecznej oceny pracy szkoły i przedstawia ją władzom szkoły 

oraz organom prowadzącym szkołę. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin. 

6. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady rodziców  niezgodnych z 

przepisami prawa i statutem szkoły.   

 

§ 8 

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin przyjęty przez 

ogół uczniów szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Szczegółowe prawa i obowiązki organów samorządu określa Regulamin samorządów 

uczniowskich Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępu w nauce  i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

7) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 

szkolnym.  
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5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić postanowienia samorządu 

uczniowskiego, jeżeli są one sprzeczne ze statutem szkoły.  

 

§ 9 

 

1. Poszczególne organy szkoły współdziałają w oparciu o zasady zawarte w wewnętrznych 

regulaminach, a w szczególności poprzez: 

1) możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji;  

2) zapewnienie bieżącego przepływu informacji pomiędzy organami szkoły dotyczącymi 

prawidłowego funkcjonowania liceum; 

3) działanie mające na celu podwyższenie jakości pracy szkoły. 

2. W przypadku sporów między organami decyzje rozstrzygające podejmuje dyrektor 

szkoły. Jeżeli stroną w sporze jest dyrektor szkoły decyzje rozstrzygające podejmuje 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę w zależności od 

rodzaju sporu. 

 

Współpraca z rodzicami 

§ 10 

 

1.  Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych 

dzieci. 

2.  Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i 

szkole; 

2) znajomości programu wychowawczego i programu profilaktyki;  

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania  oraz 

przeprowadzania egzaminu maturalnego;  

4) rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, poprzez możliwość indywidualnych 

spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach wprowadzonego 

przez szkołę systemu konsultacji nauczycieli; 
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e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci w ramach współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą 

klasy;  

f) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły; 

g) przekazywania przez sekretariat szkoły informacji dziecku w bardzo ważnych 

sprawach rodzinnych i losowych. 

3. Szkoła w ramach współpracy z rodzicami organizuje cykliczne (co najmniej 2 w 

semestrze) spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze.  

4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno – pedagogicznego 

w liceum stworzono system dyżurów nauczycieli dla uczniów i ich rodziców. 

5. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia, przepisy §10 reguluje odrębne 

prawo.  

 

Organizacja nauczania 

§ 11 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2. Optymalna liczba uczniów w oddziale szkoły ponadgimnazjalnej powinna wynosić 

nie więcej niż 30 osób. 

3. Uczniowie podzieleni są na klasy realizujące program, zgodnie z rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych.  

4. W liceum podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z 

rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.  

5. Dyrektor może przeznaczyć godziny do swojej dyspozycji na zajęcia fakultatywne, na 

których będą realizowane treści programowe w zakresie rozszerzonym z 

 przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. Liczba uczniów w grupie na 

zajęciach fakultatywnych nie może być niższa niż 15. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów, 

oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup 



 

 

16 

międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych, zgodnie z 

rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

§ 12 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. Godzina lekcyjna trwa 

45 minut.  

2. Nauczanie języków obcych może odbywać się w grupach międzyklasowych 

z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności językowych ucznia.  

3. Przydział uczniów do poszczególnych grup zaawansowania z języka obcego, odbywa 

się w pierwszym tygodniu nauki w liceum, w pierwszej klasie na podstawie testu 

sprawdzającego.  

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przenieść ucznia do innej grupy 

zaawansowania z języka obcego, na wniosek nauczyciela prowadzącego naukę języka 

lub ucznia ( rodzica, opiekuna prawnego). 

 

§ 13 

 

1. Szkoła dokumentuje przebieg nauczania w danym roku szkolnym zgodnie z 

przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

2. Przebieg nauczania języka obcego uczniów jest udokumentowany w odrębnych 

dziennikach zajęć z języka obcego z tym, że frekwencja, oceny cząstkowe, ustalone 

dla ucznia oceny śródroczne i roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego danej klasy.  

 

§ 14 

 

1. Kierunki nauczania dla poszczególnych klas ustala dyrektor w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

2. Dyrektor liceum ustalając kierunek nauczania wyznacza przedmioty wiodące (co 

najmniej jeden i nie więcej niż cztery) realizujące program  w zakresie rozszerzonym i 
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zwiększa wymiar nauczania tych przedmiotów przeznaczając na nie godziny 

przewidziane w ramowym planie nauczania.  

3. Kierunki nauczania dla poszczególnych klas ustala się dla oddziału uwzględniając 

zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły. 

4. Nazwy kierunków nauczania tworzy się przez wskazanie przedmiotów wiodących lub 

przez określenie podstawowej problematyki nauczania i wskazanie przedmiotów 

wiodących.  

 

§ 15 

 

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

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie.  

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice.  

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów czytelni; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach lub 

oddziałach. 

4. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

5. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki Szkolnej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie.  

 

 

§ 16 

 

1.  W szkole działa stołówka szkolna. 

2.  Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z radą rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub 
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całkowitego zwolnienia z dopłat do obiadów tym uczniom, którym obiady refinansują 

Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. 

 

 

 

§ 17 

 

1.  Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia zgodnie z art. 103 ust. 1 

Ustawy Prawo Oświatowe, a ponadto: 

1)  sklepik szkolny, 

2)  gabinety terapii pedagogicznej i psychologicznej, 

3)  archiwum, 

4)  sale gimnastyczne, siłownię i basen, 

5)  szatnie. 

 

Organizacja pracy szkoły 

§ 18 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły ponadgimnazjalnej opracowany przez dyrektora 

szkoły, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz 

planu finansowego szkoły – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły ponadgimnazjalnej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły ponadgimnazjalnej zamiesza się  w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

2) ogólna liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3) liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań  i innych zajęć 

pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę; 

4) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
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3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły ponadgimnazjalnej dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

5. W klasach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się 

w ostatni piątek kwietnia. 

6. W ciągu roku szkolnego ustala się następujące przerwy w zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych: 

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 

22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, 

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze 

działalności szkoły ogłosi - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca 

czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie 

zimowe, 

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i 

kończy w najbliższy wtorek po świętach, 

4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. 

7. Terminy wymienionych przerw w ust. 6 są zgodne z rozporządzeniem ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.  

8. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego. 

9. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w liceum dzielą się na dwa semestry. 

10. Pierwszy semestr trwa od 1 września do 15 stycznia, drugi semestr trwa od 16 

stycznia do ostatniego piątku czerwca. 

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 19 
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1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

2. Wicedyrektor jest z upoważnienia dyrektora szkoły bezpośrednim przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników podczas pełnienia swojego bieżącego nadzoru 

pedagogicznego. 

3. Do kompetencji wicedyrektora należy: 

1) wspomaganie dyrektora w kierowaniu szkołą, zgodnie  z przydzielonym zakresem 

obowiązków;  

2) formułowanie projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a 

także oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli; 

3) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar dla 

nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 

4) podpisywanie pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań.  

4. Wicedyrektor ma prawo używania pieczątki imiennej z tytułem „wicedyrektor 

szkoły”. 

5. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym 

za realizację swoich zadań.  

 

§ 20 

 

1. Nauczyciele prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą 

i profilaktyczną są odpowiedzialni za jakość swej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych ich opiece uczniów. 

2. Nauczyciel realizuje zadania poprzez:  

1) stworzenie planu dydaktycznego zawierającego cele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych oraz oczekiwane efekty kształcenia wynikające z zapisów podstawy 

programowej; 

2) projektowanie zajęć edukacyjnych, wykorzystując najnowszą wiedzę pedagogiczną 

i wiedzę na temat uczenia się uczniów; 

3) pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami w zakresie nauczania przedmiotów i jest 

odpowiedzialny za wyniki tej pracy; 

4) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

5) przestrzeganie wewnętrznych regulaminów szkoły; 

6) efektywne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na pracę z uczniem; 
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7) konsekwentne realizowanie zadań wychowawczych szkoły opartych o ustalony system 

wartości; 

8) bieżące dokonywanie samooceny i analizę jakość własnej pracy; 

9) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów nauczycielskich oraz innych zespołów 

powoływanych w szkole do wykonywania określonych zajęć; 

10) właściwe, zgodne z przepisami i ustaleniami obowiązującymi w szkole, 

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

11) systematyczne wzbogacanie i wykazywanie dbałości o warsztat pracy; 

12) ustawiczne podnoszenie własnych kompetencji poprzez udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

13) realizację zadań wyznaczonych przez Dyrektora szkoły; 

14) egzekwowanie zarządzenia Dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

na terenie szkoły; 

15) zgłaszanie do Dyrektora szkoły przypadków naruszania regulaminów i zarządzeń; 

16) wspomaganie wszechstronnego rozwój ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i 

możliwości, a w szczególności: 

a) dokonywanie diagnozy potrzeb i możliwości uczniów, w tym jego stylów 

uczenia się; 

b) rozwijanie u uczniów kreatywność poprzez stawianie problemów i zadań 

powodujących konieczność poszukiwania różnorodnych rozwiązań; 

c) planowanie na podstawie wiedzy o strategiach nauczania i procesie uczenia się 

ludzi; 

d) różnicowanie formy i metody pracy z poszczególnymi uczniami i zespołami 

klasowymi, opierając się na ewaluacji własnej pracy i monitorowaniu działań 

i osiągnięć uczniów; 

e) bieżące dokonywanie oceny uczniów, udzielając im informacji zwrotnej 

w odniesieniu do ustalonych lub przestawionych kryteriów sukcesu; 

f) szanowanie prawa ucznia i egzekwowanie jego obowiązków; 

g) dbanie o bezpieczeństwo i dyscyplinę na zajęciach. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) prawidłowej organizacji, planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-

dydaktycznej; 

2) wykazywania szczególnej troski o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

3) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 
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4) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego 

ich traktowania; 

5) udzielania pomocy uczniom w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych 

oraz współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną; 

6) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy; 

7) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów  

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

8)  opracowania planów pracy nauczyciela przedmiotu dla każdej klasy,; 

9) informowania uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

10) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

4. Nauczyciele i rodzice współdziałają w zadaniach określonych w obowiązkach 

nauczyciela w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 

7. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręcznika; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

7) analizę wyników nauczania oraz diagnozę. 

8. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

9. Wychowawca wykonuje czynności dotyczące klasy w zakresie prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania. 

10.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  i 

metodycznej dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz Rady Pedagogicznej, a także 

ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i 

naukowych. 

11.  Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze szkoły poprzez: 

1) planowanie i organizacje we współpracy z uczniami i rodzicami uczniów różnych 

form życia zespołowego; 

2) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą; 

3) utrzymywanie kontaktu z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom; 

4) realizowanie założeń programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

5) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami; 

6) analizowanie sytuacji wychowawczej klasy i eliminowanie zjawisk negatywnych; 

7) integrowanie zespołu klasowego; 

8) prowadzenie mediacji w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami i nauczycielami; 

9) tworzenie warunków do rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów 

z trudnościami dydaktycznymi i osobistymi; 

10) wspieranie uczniów w poszukiwaniu drogi rozwoju i dokonywaniu wyboru 

dojrzałych decyzji; 

11) współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami; 

12) inspirowanie i wzmacnianie współpracy z rodzicami; 

13) prowadzenie dokumentacji wychowawcy zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami; 

14) tworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego odpowiednim relacjom 

interpersonalnym; 

15) kształtowanie określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym postaw; 

16) współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dziecka; 
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17) doskonalenie kompetencji wychowawczych zgodnych z potrzebami szkoły 

i oczekiwaniami wychowanków; 

18) podtrzymywanie i kultywowanie tradycji szkoły i klasy; 

19) udzielanie nagród i kar zgodnie z postanowieniami statutu; 

20) egzekwowanie praw i obowiązków uczniów. 

12. W szkole pracuje psycholog i pedagog szkolny czuwający nad właściwym rozwojem 

uczniów, organizujący opiekę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i zdrowotną. 

Pedagog i psycholog posiadają zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

13. Do zadań pedagoga i psychologa należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

6) określanie wspólnie z wychowawcą form i sposobów udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom; 

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

12) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;  
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13) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  

14) informowanie na bieżąco wychowawcy o działaniach pedagogicznych 

podejmowanych wśród uczniów danej klasy; 

15) informowanie dyrektora szkoły o wszelkich zagrożeniach, działaniach mających 

istotny wpływ na bieżącą działalność wychowawczą szkoły; 

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

14. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji 

na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących 

rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych; 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących. 

15. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania: 

1) w ramach pracy pedagogicznej: 

a) udostępnia zbiory zgodnie z regulaminem biblioteki; 

b) prowadzi działalność informacyjną i poradniczą; 

c) prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa; 

d) bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z nauczycielami, bibliotekami i innymi instytucjami 

pozaszkolnymi, 

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzi zbiory, 

b) ewidencjonuje i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) selekcjonuje zbiory, 

d) prowadzi warsztat informacyjny, 

e) prowadzi określoną przepisami dokumentację biblioteki, 

f) sporządza roczne plany pracy biblioteki oraz sprawozdania z tej pracy, 

g) prowadzi, zgodnie z odrębnymi przepisami inwentaryzację zbiorów metodą 

skontrum. 
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Rekrutacja uczniów do liceum 

§ 21 

 

1.  Rekrutacja uczniów do liceum odbywa się na podstawie Ustawy o systemie oświaty, 

Zarządzenia Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szczegółowych zasadach przyjęcia uczniów na dany rok 

szkolny opracowanych przez szkolną komisję rekrutacyjną. 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną do której zadań należy w 

szczególności: 

1) opracowanie szczegółowych zasadach przyjęcia uczniów na dany rok szkolny; 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych; 

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych; 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. O przyjęciu kandydatów do liceum decydują w szczególności: 

1) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 

procentowej dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego,  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,  

c) matematyki,  

d) przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),  

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

2) przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  matematyki, języka obcego nowożytnego 

oraz jednego przedmiotu w zależności od kierunku (geografii, biologii, historii, 

informatyki lub fizyki); 
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3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w 

szczegółowych zasadach przyjęcia uczniów. 

4. Szczegółowe zasady przeliczania na punkty ustala szkolna komisja rekrutacyjna . 

Podczas przeliczania na punkty ocen brana jest pod uwagę wyższa ocena na 

świadectwie ucznia. 

5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba w sumie uzyskanych 

punktów.  

6. Dyrektor szkoły do końca lutego każdego roku podaje do publicznej wiadomości 

szczegółowe zasady przyjęcia uczniów na dany rok szkolny. 

 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 22 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie  z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, do ochrony i 

poszanowania jego godności; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –

wychowawczym; 

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

szkoły oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

7) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego; 

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych; 

9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole; 

10) trybu składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia do organów szkoły. 
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§ 23 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie szkoły; 

2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem; 

3)  aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swe 

zdolności i zainteresowania; 

4) godnie reprezentować szkołę; 

5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia; 

6) chronić własne życie i zdrowie; 

7) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, 

urządzenia, pomoce i przybory szkolne; 

8) na uroczystościach występować w eleganckim ubiorze; 

9) dbać o swój wygląd zewnętrzny. 

 

Nagrody i kary 

§ 24 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną  naukę; 

2) wzorową frekwencję; 

3) wzorową postawę; 

4) wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne; 

5) za szczególne osiągnięcia w imprezach i konkursach szkolnych;  

6) za pracę społeczną na terenie szkoły i poza nią;  

7) za uzyskanie tytułu „Honorowego Absolwenta X LO”.  
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2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela przedmiotu, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

3. Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielone w formie: 

1) pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy;  

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;  

3) list pochwalny dla rodziców uczniów; 

4) nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar; 

5) stypendium Prezydenta Miasta Szczecina, Prezesa Rady Ministrów lub 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

6) wpisu do „Księgi Honorowych Absolwentów X LO”. 

4. Nagrody finansowane są w miarę posiadanych środków z budżetu szkoły oraz przez 

radę rodziców.  

5. Uczniom liceum przyznaje się świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli 

w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

6. Uczniowie liceum, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali z 

obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują świadectwo stwierdzające ukończenie 

szkoły z wyróżnieniem. 

 

§ 25 

 

1. Uczeń, któremu nadano tytuł „Honorowego Absolwenta X LO” powinien spełniać 

następujące kryteria: 

1) swoją postawą i zachowaniem budzić szacunek zarówno wśród nauczycieli jak 

i uczniów; 

2) osiągać wysokie wyniki w nauce ( średnia ocen co najmniej 4,6 ); 

3) swoją postawą i działalnością godnie reprezentować X LO. 

2. Uczeń wyróżniony przez radę pedagogiczną winien być postrzegany przez okres 

nauki w liceum jako osobowość wśród społeczności uczniowskiej. 

 

§ 26 
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1. Ustala się następujące rodzaje kar:  

1) upomnienia udzielonej przez wychowawcę  klasy; 

2) nagany udzielonej przez wychowawcę klasy ; 

3) upomnienia udzielonego przez dyrektora szkoły : 

4)  nagany przez dyrektora szkoły ; 

5) przeniesienia do innej klasy lub szkoły zgodnie z § 28 Statutu X LO; 

6) skreślenia z listy uczniów w trybie określonym w § 27 Statutu X LO. 

2. Tryb odwoływania się od kar: 

1) od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się w formie pisemnej za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców,  do 

dyrektora szkoły;  

2) odpowiedni wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w ciągu   7 dni od 

daty nałożenia kary; 

3) dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 

dni od daty złożenia odwołania;  

4) postępowanie wyjaśniające prowadzi komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, która przedstawia swoje ustalenia po rozpatrzeniu wniosku;  

5) decyzja dyrektora wydana na podstawie tych ustaleń jest ostateczna.  

 

§ 27 

 

1. Dyrektor szkoły, upoważniony uchwałą rady pedagogicznej może skreślić ucznia z 

listy uczniów w następujących przypadkach: 

1) uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego (opuścił ponad 100 godzin) po 

osiągnięciu pełnoletności;  

2) uczeń nie zgłosił się po wakacjach (feriach), w terminie 15 dni od 

rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, bez żadnego 

usprawiedliwienia ze strony rodziców lub zaświadczenia lekarskiego, nie 

powiadamiając szkoły o przyczynach nieobecności; 

3) postępowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu uczniów i innych osób; 

4) postępowanie ucznia prowadzi do uzależnień, demoralizacji oraz innych 

przejawów patologii społecznej u pozostałych uczniów szkoły;  
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5) postępowanie ucznia narusza godność nauczyciela i innych pracowników 

szkoły; 

6) kiedy przemoc i agresja ucznia zagraża dobru innych uczniów. 

2. Dyrektor szkoły powiadamia organ nadzorujący szkołę o skreśleniu  ucznia z listy 

uczniów.  

3. Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji skreślającej go z listy uczniów do organu 

nadzorującego szkołę. 

 

§ 28 

 

1.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o przeniesieniu ucznia do innej klasy, gdy: 

1)  jego postępowanie zagraża bezpieczeństwu uczniów szkoły i innych ludzi; 

2)  ma to na celu ochronę innych uczniów przed przemocą i agresją z jego strony; 

3)  jego postępowanie może prowadzi do uzależnień, demoralizacji oraz innych 

przejawów patologii społecznej u uczniów szkoły. 

2.  W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać 

przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

§ 29 

 

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się stosownie do 

obowiązującego rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia jest zgodne z 

Wewnątrzszkolnym systemem oceniania X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

§ 30 
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1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane 

przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku 

kształcenia. 

2. Cele szkolnego doradztwa zawodowego: 

1) wsparcie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych 

i zawodowych; 

3) wsparcie rodziców i nauczycieli w ich działaniach doradczych na rzecz młodych 

ludzi; 

4) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny 

i zawodowy uczniów; 

5) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje; 

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

7) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom 

i ich rodzicom; 

8) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej; 

9) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 

10) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły; 

11) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, oraz zadań z zakresu przygotowania 

uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnie z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły; 

12) wzbogacenie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji; 

13) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa; 

14) monitorowanie losów absolwentów. 

3. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Rejonowym Urzędem 

Pracy w zakresie: 

1) konsultacji doboru form i metod realizacji orientacji zawodowej; 

2) organizowania zajęć dla młodzieży, dotyczących wspomagania rozwoju, dalszej 

drogi edukacyjnej i trafnego wyboru drogi życiowej; 

3) diagnozowania przydatności zawodowej i szkolnej uczniów; 

4) pozyskiwania informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia; 
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5) prowadzenia porad oraz warsztatów dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy. 

 

 

 

Wolontariat w szkole 

§ 31 

 

1. Dyrektor szkoły stwarza uczniom warunki do działania w szkole: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest  

działalność wychowawcza  lub  rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym 

szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, empatię 

oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

3. W Szkole istnieje powołana przez dyrektora szkoły Rada Wolontariatu, która koordynuje 

działania w zakresie Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Radę Wolontariatu tworzą wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele i trzyosobowa 

reprezentacja uczniów liceum.  

5. Zakres i ilość działań o charakterze wolontaryjnym prowadzonych w szkole 

konsultowana i ostatecznie zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły.  

6. Warunki wolontariatu szkolnego określone są szczegółowo w Regulaminie Wolontariatu 

Szkoły. 

7. Jeśli wolontariusz tego zażąda, dyrektor szkoły jest zobowiązany  potwierdzić na piśmie 

treść porozumienia, wydać stosowne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu 

oraz przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza. 

 

 

Współdziałanie ze stowarzyszeniami oraz organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

§ 32 
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1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i programy 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna 

po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

3. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora 

szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu 

opinii rodziców danego oddziału. 

4. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel  

przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli 

mianowanych lub dyplomowanych. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 33 

 

1. Szkoła używa pieczęci okrągłej ( małej i dużej ) i stempla według ustalonego wzoru. 

1) pieczęć okrągła z godłem państwowym w środku i treścią w otoku: 

      „X Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie” 

2) stempla o następującej treści: 

„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 

X Liceum Ogólnokształcące 

ul. Orawska 1; 70-131 Szczecin 

tel. 482- 00 -78” 

2.  Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i 

wytycznymi ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich 

duplikatów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 34 

 

1.  Poprawki do statutu wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie. 
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2.  Po pięciu poprawkach uchwala się tekst jednolity statutu. 

 

 

  


