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Postanowienia wstępne
§ 1

Statut Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Lublinie  opracowano

na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
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2156 ze zmianami) oraz  rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 10 czerwca

2015  roku  

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

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015

roku poz. 843).

Niniejszy  statut  jest  statutem szkoły  zaocznej  niepublicznej  o uprawnieniach  szkoły

publicznej.

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

a.1. „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991 roku o systemie

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)

a.2. „rozporządzeniu”  należy  przez  to  rozumieć  rozporządzenie  Ministra  Edukacji

Narodowej  

i  Sportu  z  dnia  10 czerwca  2015  roku  w sprawie  warunków i  sposobu  oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 843)

a.3. „Liceum” należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych 

w  Lublinie,  będące  szkołą  ponadgimnazjalną  na  podbudowie  ośmioletniej  szkoły

podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Statut, siedziba i nazwa Liceum

§ 2

1. Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Lublinie jest szkołą niepubliczną 

o uprawnieniach szkoły publicznej. 

2. Siedzibą Liceum jest budynek przy ulicy Fryderyka Chopina 28 w Lublinie.

3. Organem Prowadzącym Liceum jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,  

a organem nadzoru pedagogicznego jest Kurator Oświaty w Lublinie.

4. Statutowa działalność Liceum jest finansowana z dotacji z budżetu państwa oraz ze

środków własnych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

5. Szkoła  może  pozyskiwać  dodatkowe  środki  na  finansowanie  niektórych  form

działalności statutowej z dotacji, darowizn, dobrowolnych wpłat słuchaczy.

6. Gospodarkę  finansową  i  materiałową  Liceum  prowadzi  Izba  Rzemiosła  i

Przedsiębiorczości  

w Lublinie.

§ 3
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Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą trzyletnią na podbudowie programowej

ośmioletniej  szkoły  podstawowej,  gimnazjum  lub  dwuletnią  na  podbudowie  programowej

zasadniczej szkoły zawodowej, kształcącą słuchaczy w formie zaocznej.

§ 4

Liceum przygotowuje słuchaczy do egzaminu maturalnego, a także do dalszego kształcenia

na wybranym kierunku studiów.

Cele i zadania Liceum
§ 5

1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej

podstawie, w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia Liceum,

2) zapewnia wykształcenie w ramach obowiązujących planów nauczania, 

3) realizuje  określone  w  zarządzeniu  MEN  zasady  oceniania,  klasyfikowania  i

promowania, 

4) umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  kierunku  dalszego

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a) podanie  słuchaczom  aktualnej  informacji  o  możliwościach  dalszego

kształcenia

b) współpracę  z  powiatowymi  urzędami  pracy  w  celu  rozeznania  potrzeb

rynku pracy

c) kontaktu z przedstawicielami różnych grup zawodowych

5) zatrudnienia  nauczycieli  posiadających  kwalifikacje  określone  w  odrębnych

przepisach,

6) Liceum zapewnia: 

a.a) bezpieczne i higieniczne warunki nauki,

a.b) wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji

programów nauczania,

a.c) dostęp do biblioteki szkolnej;

a.d) dostęp do pomieszczeń administracyjnych.

2. Liceum  przygotowuje  słuchaczy  zgodnie  z  zasadami  demokracji,  tolerancji,

sprawiedliwości,  wolności  do  wypełniania  obowiązków  obywatelskich,  a  w

szczególności:
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1) kształtuje przekonania o przedmiotowym i społecznym charakterze egzystencji

człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa

w życiu środowiska i kraju;

2) kształtuje  humanistyczną  postawę  słuchaczy,  poszanowanie  norm  współżycia

oraz trwałych wartości kultury narodowej;

3) wyrabia  poczucie obowiązku,  dyscypliny i  pełnej  odpowiedzialności  za siebie  

i wykonywaną pracę; 

4) wdraża słuchaczy do samokształcenia oraz pogłębiania wiedzy ogólnej.

3. Statutowe cele i zadania Liceum realizują nauczyciele wraz ze słuchaczami w procesie

działalności lekcyjnej.

Liceum stwarza optymalne warunki osiągania efektów swojej działalności dydaktycznej 
poprzez dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych, współpracuje z instytucjami 
społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi oraz Samorządem Słuchaczy.

Organ Prowadzący 

§6

1. Do zadań Organu Prowadzącego należy w szczególności:

1) zapewnienie  właściwych  warunków  kształcenia  oraz  spełnienie  wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny procesu dydaktycznego;

2) zapewnienie,  odpowiednio  przygotowanej  pod  względem  merytorycznym  

i pedagogicznym, kadry nauczającej;

3) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Liceum i jego zastępców;

4) finansowanie działalności Liceum;

5) nadzorowanie  całokształtu  działania  Liceum  pod  względem  zgodności  z

obowiązującym prawem.

2. Decyzję  o  powstaniu  Liceum,  ewentualnie  decyzję  o  jego  rozwiązaniu,  podejmuje

Zarząd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

3. Organ  Prowadzący  uprawniony  jest  do  dokonywania  zmian  w  Statucie  Liceum z

własnej inicjatywy lub na wniosek organów Liceum.

4. Rada  Pedagogiczna  Liceum  Ogólnokształcącego  Zaocznego  dla  Dorosłych  jest

upoważniona do dokonywania  zmian w statucie liceum w zakresie wynikającym ze

zmian w prawie oświatowym.

Organy Liceum i ich kompetencje

§ 7
Organami Liceum są:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd Słuchaczy
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§ 8
1. Liceum  kieruje  nauczyciel  mianowany  lub  dyplomowany,  któremu  powierzono

stanowisko  Dyrektora  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  dorosłych,  zwanego  dalej

Dyrektorem Liceum.

2. Liceum,  po  zasięgnięciu  opinii  Lubelskiego  Kuratorium  Oświaty,  może  również

kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko Dyrektora Liceum

przez Organ Prowadzący.

§ 9
1. Dyrektor Liceum:

1) kieruje działalnością Liceum i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) kieruje pracą Rady Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały;

4) przyjmuje słuchaczy oraz podejmuje decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy;

5) odpowiada za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji oraz

mienia Liceum;

6) organizuje spotkania instruktażowe ze słuchaczami na początku roku szkolnego

oraz przed sesją egzaminacyjną; 

7) może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza

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

podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji;

8) wyraża zgodę na powtarzanie semestru przez słuchacza niepełnoletniego;

9) może  zwolnić  słuchacza  powtarzającego  semestr  z  realizacji  obowiązkowych

zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę

klasyfikacyjną;

10) opracowuje  wspólnie  z  głównym  księgowym  Organu  Prowadzącego  plan

finansowy Liceum i dysponuje ustalonymi w nim środkami zgodnie z przepisami

określającymi zasady gospodarki finansowej szkół;

11) po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  i  Samorządu  Słuchaczy,

uwzględniając  zainteresowania  słuchaczy  oraz  możliwości  organizacyjne,

kadrowe i finansowe, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,

spośród których słuchacz wybiera dwa przedmioty;

12) współdziała  ze  szkołami  wyższego  szczebla  w  organizacji  praktyk

pedagogicznych;

13) po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  dopuszcza  do  użytku  szkolnego

zaproponowany  przez  nauczyciela  lub  zespół  nauczycieli  program  nauczania
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oraz ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów

ćwiczeniowych obowiązujących w szkole;

14) zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  o  otrzymanych  zaleceniach  organu

sprawującego  nadzór  pedagogiczny  i  sposobie  ich  realizacji  oraz  zawiadamia

organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

15) podaje do wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz

materiałów ćwiczeniowych.

2. Dyrektor  Liceum  może,  w  drodze  decyzji,  skreślić  słuchacza  z  listy  słuchaczy  w

przypadkach  określonych  w  Statucie  Liceum.  Skreślenie  następuje  na  podstawie

uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

3. Dyrektor  Liceum  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  Liceum

nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor decyduje w szczególności o: 

1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników; 

2) powierzaniu stanowisk kierowniczych oraz odwoływaniu z tych stanowisk;

3) określaniu  zakresu obowiązków i  odpowiedzialności  pracowników piastujących

stanowiska kierownicze;

4) przyznawaniu  nauczycielom i  innym pracownikom stałych i  okresowych prac i

zaję

5)  

w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć

dydaktycznych;

6) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom; 

4. Dyrektor Liceum ma prawo decydowania o wewnętrznej organizacji pracy i bieżącym

funkcjonowaniu  Liceum, w tym poprzez wprowadzanie  odpowiednich zarządzeń lub

regulaminów.

5. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną  

i Samorządem Słuchaczy.

6. Dyrektor  Liceum,  za  zgodą  Organu  Prowadzącego,  może  tworzyć  dodatkowe

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

7. Osoby,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  wykonują  zadania  zgodnie  z

ustalonym przez Dyrektora Liceum zakresem obowiązków i kompetencji odpowiednio

do warunków organizacyjnych i potrzeb Liceum.

8. Dyrektor Liceum informuje Radę Pedagogiczną o zakresie obowiązków i kompetencji

kadry kierowniczej Liceum.
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§ 10
1. Rada Pedagogiczna jest  kolegialnym organem Liceum. W jej  skład wchodzą wszyscy

nauczyciele zatrudnieni w Liceum. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.

3. W  obradach  Rady  Pedagogicznej  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby

zaproszone  przez  jej  Przewodniczącego  za  zgodą  lub  na  wniosek  Rady

Pedagogicznej.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem semestru;

2) po  zakończeniu  semestru  w  celu  zatwierdzenia  semestralnych  i  końcowych

wyników klasyfikowania i promowania;

3) w miarę bieżących potrzeb.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

2) Organu Prowadzącego Liceum;

3) na wniosek 1/3 jej członków.

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.

9. Termin  zebrania  Rady Pedagogicznej  (dzień,  godzina,  porządek obrad)  powinien  być

podany do wiadomości zainteresowanych na 5 dni przed posiedzeniem. W wyjątkowych

przypadkach termin ten może być krótszy.

10. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej,  nie rzadziej  niż raz w semestrze,

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o

działalności Liceum.

11. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

1) zatwierdza plany pracy Liceum;

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

3) podejmuje  uchwały  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych  w

Liceum;

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia słuchaczy z listy słuchaczy Liceum;

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) uchwala procedury wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO);

7) wskazuje  sposoby  dostosowania  warunków  przeprowadzenia  egzaminu

maturalnego do potrzeb i  możliwości  słuchaczy spośród możliwych  sposobów
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dostosowania  warunków przeprowadzenia  egzaminu maturalnego wskazanych

przez dyrektora CKE;

8) ustala  sposoby  wykorzystywania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu

doskonalenia pracy szkoły;

9) opiniuje  realizację  przedmiotów  w  zakresie  rozszerzonym  w  szkolnym  planie

nauczania; 

10) opiniuje organizację pracy Liceum;

11) wyraża opinię na temat wprowadzanych programów nauczania;

12) przygotowuje projekty zmian w  Statucie Liceum i przedstawia je do uchwalenia

Organowi Prowadzącemu.

12. Dyrektor może wystąpić  do Rady Pedagogicznej  z prośbą o wydanie  opinii  w innej

sprawie.

13. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

14. Rada  Pedagogiczna  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  odwołanie  nauczyciela  ze

stanowiska Dyrektora Liceum lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum.

15. Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów  w

obecności co najmniej połowy jej członków.

16. Wszyscy  uczestnicy  posiedzenia  Rady  Pedagogicznej  są  zobowiązani  do

nieujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniu,  które  mogą  naruszać  dobro

osobiste słuchaczy, także nauczycieli i innych pracowników Liceum.

§ 11
1. W Liceum działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy jego słuchacze

2. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  Regulamin  Samorządu

Słuchaczy uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

4. Samorząd  Słuchaczy  może  przedstawiać  Radzie  Pedagogicznej  i  Dyrektorowi  Liceum

wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji  praw

słuchaczy, takich jak:

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

celami  

i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych

proporcji  między wysiłkiem szkolnym  a możliwością  rozwijania  i  zaspakajania

własnych zainteresowań;

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu  z

Dyrektorem Liceum;

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

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

5. Wnioski i opinie, o których mowa w ust.4 §11, Prezydium Samorządu Słuchaczy składa

na piśmie lub ustnie do Dyrektora Liceum lub – za zgodą Dyrektora – przedstawia na

posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

6. W przypadku naruszenia praw słuchaczy Prezydium Samorządu Słuchaczy może złożyć

skargę do Dyrektora Liceum, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego.

§ 12
Wszystkie  organy  Liceum  współpracują  ze  sobą  w  duchu  porozumienia,  tolerancji  i

wzajemnego szacunku, działając i podejmując decyzje w granicach swoich kompetencji.

Rozstrzyganie sporów i rozpatrywanie wniosków

§13

a.1. Sprawy,  których  rozpatrzenie  wymaga  współdziałania  Dyrektora  Liceum,  Rady

Pedagogicznej, nauczycieli z Samorządem Słuchaczy powinny być rozpatrywane przy

udziale wszystkich zainteresowanych stron.

a.2. Są one rozstrzygane na zasadzie negocjacji i wzajemnego poszanowania stron.

§14

Słuchacze występujący w obronie praw słuchaczy nie mogą być z tego powodu negatywnie

oceniani.  W  razie  potrzeby  przysługuje  im  prawo  opieki  i  pomocy  ze  strony  Dyrektora

Liceum.

§ 15

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozstrzygania sporów warunkują postanowienia

Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

§16

1. Spory między Dyrektorem Liceum a innymi organami Liceum rozstrzyga – zgodnie  

z  posiadanymi  kompetencjami  –  Organ  Prowadzący  lub  organ  sprawujący  nadzór

pedagogiczny.

2. Spory między organami Liceum rozstrzyga Dyrektor Liceum lub na jego wniosek Organ

Prowadzący.

3. Spory między członkami społeczności szkolnej rozstrzyga Dyrektor Liceum.
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4. Od wszelkich decyzji podjętych w trybie administracyjnym zainteresowanym stronom

przysługuje odwołanie.

5. Od decyzji  Dyrektora Liceum o skreśleniu z listy słuchaczy można odwołać się,  za

pośrednictwem Dyrektora Liceum, do organu nadzoru pedagogicznego.

6. Termin odwołania, zgodnie z art.129 §1 i 2 KPA, wynosi 14 dni od dnia doręczenia

stronie decyzji.

7. Po wniesieniu odwołania Dyrektor Liceum rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni.

8. Dyrektor informuje słuchacza o podjętej decyzji i dalszym toku postępowania.

9. Zgodnie z art.130 §1 i 2 KPA przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie

ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje decyzję.

10. Decyzja  jest  natychmiast  wykonalna,  gdy  nadano  jej  rygor  natychmiastowej

wykonalności decyzji (art.130 §3 i 4 KPA), co może nastąpić w szczególności, gdy:

a) jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego;

b) istnieje konieczność ochrony interesu społecznego;

c) jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

11. Strona, wobec której zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności, może zwrócić

się do organu odwoławczego z wnioskiem o wstrzymanie decyzji.

12. Organ odwoławczy może – w uzasadnionych przypadkach – wstrzymać wykonanie

decyzji działając na wniosek strony lub z urzędu.

13. Wszystkie wnioski Samorządu Słuchaczy dotyczące funkcjonowania Liceum rozpatruje

Dyrektor Liceum w ciągu 14 dni od daty złożenia.

14. O podjętej decyzji Dyrektor Liceum informuje zainteresowaną stronę/ strony.

15. We wszystkich  omawianych  sprawach  zainteresowane  strony  mogą  zwrócić  się  o

poradę prawną lub o pomoc bezpośrednio do Organu Prowadzącego.

§ 17

a.1. W Liceum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,

stowarzyszenia  

i  inne organizacje,  których celem statutowym jest  rozszerzanie i  wzbogacanie  form

działalności dydaktycznej Liceum.

a.2. Zgodę  na  podjęcie  działalności  przez  stowarzyszenia  i  inne

organizacje,  o  których  mowa  

w ust.1 wyraża Dyrektor Liceum.

Organizacja Liceum
§ 18

1. Szkoła prowadzi zajęcia w formie zaocznej. 
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2. Program nauczania Liceum jest realizowany w ciągu roku szkolnego z podziałem na

dwa semestry:

1) semestr jesienny (od września do stycznia);

2) semestr wiosenny (od lutego do czerwca).

3. Podstawą organizacji pracy Liceum w danym roku szkolnym jest: 

1) plan  organizacyjny  Liceum  Ogólnokształcącego  Zaocznego  dla  Dorosłych  w

Lublinie;

2) harmonogram konsultacji słuchaczy i nauczycieli;

3) plan nadzoru pedagogicznego;

4) szkolne  zestawy  programów  nauczania  wraz  ze  szkolnymi  zestawami

podręczników.

4. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w danym roku szkolnym

określa  Plan  organizacji  Liceum  Ogólnokształcącego  Zaocznego  dla  Dorosłych w

Lublinie opracowany  przez  Dyrektora  Szkoły,  z  uwzględnieniem  szkolnego  planu

nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Plan organizacji Liceum zatwierdza Organ

Prowadzący do 30 maja danego roku.

5. W planie organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę  pracowników  Liceum,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska

kierownicze; 

2) liczbę  zajęć  edukacyjnych  określonych  na  podstawie  szkolnych  planów

nauczania; 

3) liczbę godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem ich potrzeb  

i  zainteresowań,  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  Organ

Prowadzący;

4) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

6. Na  podstawie  zatwierdzonego  Planu  organizacji  Liceum  Ogólnokształcącego

Zaocznego   dla Dorosłych  w  Lublinie,  Dyrektor  Liceum,  z  uwzględnieniem  zasad

ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy  ustala  harmonogram  konsultacji  określający

organizację zajęć edukacyjnych.

7. Dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  i  Samorządem  Słuchaczy,  z

uwzględnieniem  zainteresowań  słuchaczy  oraz  możliwości  organizacyjnych,

kadrowych  i  finansowych  Liceum,  wyznacza  na  początku  etapu  edukacyjnego  2

przedmioty  ujęte  w  podstawie  programowej  

w zakresie rozszerzonym.

8. Organizację obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych określa semestralny

harmonogram  konsultacji  ustalony  przez  Dyrektora  Liceum  na  podstawie
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zatwierdzonego Arkusza organizacji Liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy.

9. Szkolny  zestaw  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  obowiązuje  w  danym

oddziale  

3 lata szkolne, zaś materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w

danym roku szkolnym.

10. Dyrektor Liceum corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub

materiałów edukacyjnych  oraz  materiałów ćwiczeniowych  obowiązujących  w danym

roku szkolnym.

11. Szkolny  zestaw  programów  nauczania  i  szkolny  zestaw  podręczników  obowiązuje

przez  

6 semestrów.

12. Jeżeli  nie  ma możliwości  zakupu danego  podręcznika,  materiału  edukacyjnego  lub

materiału ćwiczeniowego, Dyrektor Liceum może na wniosek nauczyciela lub zespołu

nauczycieli  dokonać  zmian  w  zestawie  podręczników lub  materiałów  edukacyjnych

oraz  zmiany  materiałów  ćwiczeniowych,  a  także  uzupełnić  zestaw  podręczników,

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

13. Terminy rozpoczęcia  i  zakończenia  zajęć dydaktycznych,  przerw świątecznych,  ferii

zimowych  i  letnich,  innych  dni  wolnych  od  zajęć  lekcyjnych  określają  przepisy  w

sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19
1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  Liceum  Ogólnokształcącego  Zaocznego  dla

Dorosłych jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w danym semestrze uczęszczają

na  wszystkie  obowiązkowe  i  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne  określone  w szkolnym

planie nauczania.

2. Liczba oddziałów jest uzależniona od limitów określonych przez Organ Prowadzący.

3. W  Liceum  liczba  słuchaczy  w  oddziale  wynosi  do  40  osób.  Zwiększenie  liczby

słuchaczy  

w oddziale za zgodą Organu Prowadzącego.

4. W  każdym  semestrze  co  2  tygodnie  przez  2  dni  organizowane  są  dla  słuchaczy

konsultacje zbiorowe.

5. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20%

ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze w dowolnym dniu tygodnia.

6. W liceum  organizuje  się  2  konferencje  instruktażowe  w  czasie  jednego  semestru:

pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.

7. W  każdym  semestrze  dokonuje  się  podziału  na  grupy  na  zajęciach  wymagających
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specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w

rozporządzeniu  

w sprawie ramowych planów nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla

Dorosłych:

a..1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających z

podstawy programowej nauczania danego przedmiotu oraz realizowanego programu

nauczania;

a..2) zajęcia  z  języków  obcych  i  informatyki  są  prowadzone  w  grupach  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami.

§ 20

1. Podstawową formą pracy w Liceum są konsultacje zbiorowe prowadzone

w systemie klasowo – lekcyjnym. Konsultacje odbywają się według harmonogramu zajęć

opracowanego na dany semestr na podstawie ramowych planów nauczania.

2. Godzina  konsultacji  trwa  45  minut.  Dopuszcza  się  łączenie  konsultacji  w  bloki

dwugodzinne, po 90 minut.

3. Nauka  w  Liceum  Ogólnokształcącym  Zaocznym  dla  Dorosłych  odbywa się  co  2

tygodnie  przez  2  dni  w  formie  konsultacji  zbiorowych  dla  słuchaczy.  Dopuszcza  się

organizację zjazdów jednodniowych częściej niż co 2 tygodnie.

§ 21
1. W  Liceum  organizowane  mogą  być  zajęcia  dla  grup  słuchaczy,  z

uwzględnieniem  ich  potrzeb  

i zainteresowań.

2. Zajęcia,  o których mowa w ust.1, mogą być organizowane w formie

zajęć pozalekcyjnych.

3. Liczba uczestników zajęć określonych w ust. 2 nie powinna być niższa

niż  15  słuchaczy,  

w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Liceum, liczba może być niższa.

§ 22
1. W  Liceum  mogą  być  przeprowadzane  konkursy,  których  regulamin  przewiduje

wniesienie  opłaty  przez  uczestnika.  Udział  słuchaczy  w  takich  konkursach  jest

dobrowolny.

2. Liceum może przeprowadzać odpłatne formy zewnętrznego pomiaru dydaktycznego.

Udział słuchaczy w tego typu zewnętrznym pomiarze dydaktycznym jest dobrowolny.

3. Liceum może podejmować działania edukacyjne o zasięgu pozaszkolnym.

§ 23
1. Liceum  może  przyjmować  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na

praktyki  pedagogiczne  na  podstawie  pisemnego  porozumienia  zawartego  między
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Dyrektorem Liceum a uczelnią wyższą.

§ 24
1. Do realizacji statutowych zadań Liceum posiada następującą bazę: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem

2) bibliotekę wraz z czytelnią 

3) pracownie komputerowe

4) pokój nauczycielski

5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze 

6) gabinet Dyrektora 

§ 25

1. W Liceum działa biblioteka szkolna. 

2. Z  biblioteki  mogą  korzystać:  słuchacze,  nauczyciele  i  pracownicy  niepedagogiczni

Liceum. 

3. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną Liceum. 

§ 26
Z pracowni komputerowej mogą korzystać słuchacze i pracownicy Liceum oraz inne osoby

za zgodą Dyrektora szkoły.

§ 27
W  Liceum  przeprowadza  się  egzamin  maturalny  na  zasadach  określonych  w

rozporządzeniu.

Prawa i obowiązki pracowników Liceum
§ 28

1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i księgowości.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli  oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1,

określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy  zakres  czynności  dla  pracowników  obsługi  i  księgowości  sporządza

Dyrektor Liceum. Pracownicy obsługi i księgowości zobowiązani są w szczególności

do:

1) rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy zgodnie z przydziałem czynności;

2) przestrzegania ustalonego czasu i porządku pracy;

3) dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych; 

4) przejawiania  należytej  dbałości  o  urządzenia  i  materiały  stanowiące  własność

Liceum;

5) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

przeciwpożarowych;

6) podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności pracy;

7) dbałości o czystość i porządek na stanowisku pracy.
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§ 29
Nauczyciel  w  swoich  działaniach  dydaktycznych  ma  obowiązek  kierowania  się  dobrem

słuchaczy, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej słuchacza.

§30
1. Nauczyciel ma prawo do:

1) wyboru  metod  i  form pracy,  podręczników lub  materiałów  edukacyjnych  oraz

materiałów ćwiczeniowych;

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych;

3) ustalania  i  wystawiania  ocen  z  prac  kontrolnych  i  egzaminów  semestralnych

zgodnie  

z zasadami zawartymi w planach dydaktycznych i zasadami wewnątrzszkolnego

systemu oceniania;

4) składania w formie pisemnej Dyrektorowi Liceum propozycji zmian w programie

danego przedmiotu;

5) korzystania  z  pomocy  dydaktycznych  będących  w  posiadaniu  Liceum  oraz  z

biblioteki szkolnej;

6) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących Liceum.

2. Do obowiązków nauczycieli należy:

1) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania;

2) sporządzanie  planu  pracy  na  kolejne  2  semestry  z  nauczanych  zajęć

edukacyjnych dla każdego oddziału do 20 września każdego roku szkolnego;

3) opracowanie  szczegółowych  zasad  oceniania  z  zajęć  edukacyjnych,

dokonywanie ich nowelizacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz

informowanie o nich słuchaczy;

4) informowanie słuchaczy na początku każdego semestru o terminach egzaminów

semestralnych;

5) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do konsultacji;

6) ścisłe  stosowanie  zasad  oceniania  kryterialnego,  zachowania  bezstronności  

i obiektywizmu w ocenie słuchacza;

7) udostępnianie  słuchaczowi  na  jego  wniosek,  a  w  przypadku  słuchacza

niepełnoletniego  -  również  jego  rodzicom,  sprawdzonych  i  ocenionych  prac

kontrolnych  oraz  udzielanie  informacji  zwrotnych  na  temat  jego  postępów  w

nauce;

8) informowanie słuchaczy na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego,  

a  w przypadku  słuchacza niepełnoletniego  –  również  jego  rodziców w formie
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ustnej  lub  pisemnej,  czy  spełnia  warunki  dopuszczenia  do  egzaminu

semestralnego;

9) przeprowadzanie egzaminów i klasyfikacji semestralnej słuchaczy;

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych;

11) dbanie o powierzony sprzęt oraz o środki dydaktyczne;

12) rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji;

13) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Liceum.

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Liceum i Organem Prowadzącym,

oraz ewentualnie cywilnie lub karnie, za:

1) poziom wyników dydaktycznych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;

2) stan  warsztatu  pracy,  sprzętów  i  urządzeń  oraz  przydzielonych  mu  środków

dydaktycznych;

3) zniszczenie  lub  stratę  powierzonego  mu  mienia  szkolnego  wynikające  z

nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;

4) uchybienia przeciwko porządkowi pracy;

5) uchybienia godności zawodu nauczyciela;

6) niewypełnianie powierzonych mu obowiązków.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor Liceum.

§31
Na ocenę  pracy  nauczyciela  nie  mogą mieć  wpływu  jego  przekonania  religijne  i  poglądy

polityczne,  

a  także  fakt  odmowy  wykonania  polecenia  służbowego,  gdy  odmowa  ta  wynika  z

uzasadnionego  przekonania  nauczyciela,  iż  wydane  polecenie  było  sprzeczne  z  dobrem

ucznia albo dobrem publicznym.

§ 32
1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2. Pracą  zespołu  przedmiotowego  kieruje  przewodniczący  zespołu  powołany  przez

Dyrektora Liceum. 

3. Zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy i składania z niej

okresowych sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor może na wniosek Rady Pedagogicznej  utworzyć  inne zespoły  problemowo-

zadaniowe lub ewaluacyjne.

5. Zadania zespołów przedmiotowych to:

16



1) zorganizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  uzgodnienia  realizacji  programów

nauczania,  uzgadnianie  decyzji  w  sprawie  wyboru  lub  modyfikacji  programów

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) opiniowanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oceniania słuchaczy oraz sposobów

badania  wyników  nauczania,  a  także  planowanie  i  przeprowadzenie  badań

diagnostycznych, a w semestrze programowo najwyższym próbnego egzaminu

maturalnego oraz analizy uzyskanych wyników;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) organizowanie konkursów przedmiotowych;

6) przedstawienie  Dyrektorowi  Liceum  programu  nauczania  do  danych  zajęć

edukacyjnych;

7) przedstawienie  Dyrektorowi  Liceum  propozycji  podręcznika  lub  materiałów

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do danego przedmiotu.

§ 33
1. Dyrektor Liceum powierza opiekę nad oddziałem jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej

opiekunem.

2. W celu zapewnienia ciągłości dydaktycznej ustala się, że  opiekun sprawuje nadzór nad

danym oddziałem w ciągu całego cyklu kształcenia.

3. Zmiana  opiekuna  jest  możliwa  w  przypadku,  gdy  przebywa  on  na  urlopie

wychowawczym,  zdrowotnym  lub  dłuższym  zwolnieniu  lekarskim lub  innym.  Dyrektor

Liceum  może  podjąć  decyzję  o  zmianie  opiekuna  również  w  innym  uzasadnionym

przypadku.

4. Zadaniem opiekuna jest tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój

słuchaczy. 

Prawa i obowiązki słuchaczy
§ 34

a..1. Słuchacz ma prawo:

1) nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;

2) do obiektywnej i jawnej oceny oraz pomocy w nauce;

3) do sprawdzianu wiadomości  i  umiejętności  ,  jeżeli  ustalona przez nauczyciela

ocena semestralna została zdaniem słuchacza ustalona niezgodnie z przepisami

prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny;

4) do  egzaminu  w  terminie  dodatkowym,  jeżeli  z  przyczyn  usprawiedliwionych

sytuacją życiową lub zdrowotną, nie może podejść w terminie do egzaminu;

5) do egzaminu poprawkowego;
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6) działalności w Samorządzie Słuchaczy;

7) do wglądu do sprawdzonych i ocenionych przez nauczyciela prac kontrolnych;

8) do  wglądu  na  terenie  szkoły,  na  swój  wniosek,  do dokumentacji  egzaminów:

semestralnego, klasyfikacyjnego i poprawkowego;

2. Słuchacz ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych;

2) terminowego oddawania prac kontrolnych;

3) punktualnego przychodzenia na zajęcia;

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

innych pracowników Liceum;

5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych słuchaczy;

6) bezwzględnego  przestrzegania  zakazu  posiadania  oraz  spożywania  alkoholu,

narkotyków  i  innych  środków  odurzających  oraz  palenia  tytoniu  w  miejscach

niedozwolonych;

7) dbania o czysty i schludny wygląd;

8) dbania o higienę własną;

9) szanowania mienia szkolnego, cudzego i własnego, chronienia przed dewastacją

pomocy dydaktycznych;

10) poniesienia  kosztów  zakupu  lub  naprawy  zniszczonego  przez  siebie  mienia

szkoły;

11) uczestniczenia w uroczystościach i imprezach szkolnych w stroju stosownym do

okazji;

12) wyłączenia  telefonu  komórkowego  oraz  innych  prywatnych  urządzeń

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;

13) usprawiedliwiania  nieobecności  na zajęciach w terminie  do 2 tygodni  od dnia

powrotu do szkoły;

14) uczestniczenia w obowiązkowych konsultacjach w wymiarze co najmniej połowy

czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz wykonywania przewidzianych planem

nauczania ćwiczeń i prac kontrolnych.

§ 35

a..1.a.i.1. Słuchacz  podlega  skreśleniu  z  listy

słuchaczy w przypadku:

1) wycofania przez niego dokumentów w trakcie cyklu nauczania;

2) niedopuszczenia do egzaminów semestralnych;
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3) nieobecności  na  konsultacjach  wynoszącej  więcej  niż  50%  czasu

przeznaczonego na te zajęcia;

4) rażącego  naruszania  obowiązków  słuchacza,  które  ma  szkodliwy  wpływ  na

społeczność Liceum;

5) nieotrzymania promocji na semestr programowo wyższy;

6) szczególnie  rażącego  naruszania  zasad  współżycia  społecznego,  które  może

stanowić zagrożenie dla innych jej  członków, wówczas skreślenie następuje w

trybie natychmiastowym.

§ 36
7..1.a.i.1. Procedura skreślenia słuchacza z listy słuchaczy.

1) Listę  osób  wskazanych  do  skreślenia  wraz  z  uzasadnieniem  przekazuje

Dyrektorowi Liceum opiekun.

2) Dyrektor  Liceum  przed  podjęciem  uchwały  przez  Radę  Pedagogiczną  o

skreśleniu  

z listy słuchaczy wszczyna postępowanie wyjaśniające.

3) Uchwałę  o  skreśleniu  z  listy  słuchaczy  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po

zapoznaniu się z opinią Samorządu Słuchaczy.

4) Na podstawie uchwały Dyrektor wydaje decyzję, która powinna zawierać: numer,

podstawę prawną skreślenia, uzasadnienie decyzji oraz tryb odwoławczy.

5) Decyzja, o której mowa w ust. 4, powinna być dostarczona słuchaczowi pocztą –

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (art. 39 KPA). 

6) Słuchaczowi  przysługuje prawo odwołania się od decyzji  Dyrektora do organu

wskazanego  w  pouczeniu  zawartym  w  decyzji,  za  pośrednictwem  Dyrektora

Liceum  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7) Organem odwoławczym jest Lubelski Kurator Oświaty.

8) Słuchacz  ma  prawo  wglądu  w  dokumentację  dotyczącą  sprawy,  włącznie  z

protokołem rady w części dotyczącej jego osoby (art. 73 KPA).

9) Jeżeli  słuchacz wniesie odwołanie,  Dyrektor  Liceum w terminie 7 dni  od dnia

złożenia odwołania, może uznać zasadność odwołania i uchylić swoją decyzję

(zgodnie z art. 132 KPA) lub przesłać odwołanie do organu odwoławczego wraz

z  całą  dokumentacją  (art.  133  KPA).  Decyzja  wydana  przez  ten  organ  jest

ostateczna.

10) Przed upływem terminu wniesienia odwołania, decyzja nie ulega wykonaniu (art.

130 KPA).

§37
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1. Słuchacz może być nagrodzony za:

1) osiągnięcia w nauce; średnią ocen  4,75;

2) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły;

3) wzorową postawę społeczną;

4) 100% frekwencję.

2. Słuchacz może być nagrodzony w formie:

1) pochwały Dyrektora Liceum na forum szkoły z wręczeniem stosownego dyplomu;

2) nagrody rzeczowej za aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły lub klasy.

3. Rada  Pedagogiczna  może  przyznać  dodatkowe  nagrody  według  zasad  przez  nią

opracowanych i zawartych w jej regulaminie.

§38
1. Nieprzestrzeganie postanowień zawartych  w niniejszym  Statucie powoduje nałożenie

kar dyscyplinarnych w postaci:

1) nagany opiekuna w formie ustnej;

2) nagany opiekuna w formie pisemnej wraz z ostrzeżeniem o możliwości skreślenia

z listy słuchaczy;

3) nagany Dyrektora Liceum w formie pisemnej wraz z ostrzeżeniem o możliwości

skreślenia z listy słuchaczy;

4) skreślenia z listy słuchaczy.

2. Słuchacz może otrzymać naganę ustną lub pisemną, o której mowa w §38 ust. 1 pkt.1,

2, 3 zwłaszcza za:

1) naruszenie  zasad  współżycia  w  społeczności  szkolnej,  a  więc:  stosowanie

przemocy  fizycznej  lub  psychicznej  wobec  innych  słuchaczy,  nauczycieli  lub

pracowników szkoły;

2) kradzież dokonaną na terenie Liceum;

3) niszczenie mienia Liceum i jego otoczenia lub mienia innych osób;

4) złamanie  zakazu  posiadania,  dystrybucji  bądź  spożywania  alkoholu  lub

narkotyków  

i innych środków odurzających.

3. Nagana, o której mowa w §38 ust. 1 pkt. 2 może być zastosowana tylko jeden raz  

w odniesieniu do danego słuchacza i następuje:

1) na  wniosek  opiekuna  skierowany  do  Dyrektora  Liceum  i  przez  niego

zatwierdzony;

2) w wyniku własnej decyzji opiekuna podjętej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady

Pedagogicznej.

20



4. Nagana, o której mowa w §38 ust. 1 pkt. 3 może być zastosowana tylko jeden raz  

w odniesieniu do danego słuchacza. Jest ona udzielana w przypadku braku poprawy

po udzieleniu nagany,  o której mowa w §38 ust.  1 pkt. 2 i  nie może dotyczyć tego

samego zdarzenia lub postępku. Następuje ona:

1) na  wniosek  opiekuna  skierowany  do  Dyrektora  Liceum  i  przez  niego

zatwierdzony;

2) na wniosek Rady Pedagogicznej bądź któregokolwiek z jej członków skierowany

do Dyrektora Liceum i przez niego zatwierdzony;

3) w wyniku własnej decyzji Dyrektora Liceum po zasięgnięciu opinii opiekuna.

5. Wniosek z uzasadnieniem na ręce Dyrektora Liceum kieruje opiekun bądź jeden z

członków Rady Pedagogiczne, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

§39
1. Słuchacz, któremu została udzielona kara wymieniona w §38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ma

prawo do złożenia pisemnego odwołania do Dyrektora Liceum w ciągu 14 dni od daty

zastosowanej kary. 

2. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją, na prośbę zainteresowanego lub

po złożeniu poręczenia przez opiekuna.

3. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których

spełnienie pozwoli ją darować.

4. Dyrektor Liceum jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od

otrzymania odwołania,  po przedstawieniu i  przeanalizowaniu  odwołania na zebraniu

Rady Pedagogicznej.

Wewnątrzszkolne ocenianie

§40
1. Wewnątrzszkolne  Ocenianie,  zwane  w  Statucie WSO,  określa  szkolne  zasady

oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów.

2. Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) osiągnięć edukacyjnych słuchaczy zawarte

są  

w planach pracy nauczyciela lub stanowią osobny dokument.

3. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego regulują odrębne przepisy.

§ 41
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  słuchacza  polega  na  rozpoznawaniu  przez

nauczycieli nie tylko poziomu, ale i postępów w opanowaniu przez każdego słuchacza

wiadomości  

i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  podstawie  programowej
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kształcenia  ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w

szkole programów nauczania.

3. Ocenianie szkolne ma na celu:

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w

tym zakresie;

2) udzielanie słuchaczowi pomocy poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił

dobrze  

i jak powinien się dalej uczyć;

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej;

5) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

6) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce słuchacza

oraz  

o szczególnych uzdolnieniach słuchacza.

4. Składnikami WSO są:

1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do

otrzymania  przez  słuchacza  ocen  klasyfikacyjnych  i  semestralnych  z

poszczególnych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie  ocen  bieżących  z  prac  kontrolnych  oraz  semestralnych  ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

4) ustalanie  warunków  i  trybu  otrzymania  wyższych  niż  przewidywane

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

§42

1. Nauczyciel  każdego  przedmiotu  ma  obowiązek  poinformować  słuchaczy  o

wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu

nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i możliwościach wglądu

w sprawdzone i ocenione prace pisemne.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być podane słuchaczom na pierwszych

zajęciach danego przedmiotu w każdym semestrze.

3. Na  początku  każdego  semestru  nauczyciel  zapoznaje  słuchaczy  z  materiałami

źródłowymi  potrzebnymi  do  realizacji  treści  programowych  z  poszczególnych

przedmiotów oraz metodykę samodzielnej pracy.

4. Powyższe  działania  nauczyciele  są  zobowiązani  potwierdzić  podpisem w dzienniku

lekcyjnym.
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5. Oceny są jawne dla słuchaczy. Informacja o ocenach przekazywana jest słuchaczom

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na bieżąco w formie ustnej.

6. Na  wniosek  słuchacza  nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę  w  formie  ustnej  na

zajęciach  albo  zaraz  po  nich.  W  przypadku  wątpliwości  słuchacz  lub  rodzic

niepełnoletniego słuchacza ma prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny.

Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie

w terminie i miejscu ustalonym na terenie szkoły przez prowadzącego zajęcia.

7. Słuchacz może otrzymać do wglądu sprawdzone i ocenione prace kontrolne, które po

zapoznaniu się z ich treścią zwraca nauczycielowi.

8. Na wniosek słuchacza dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz

inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest mu udostępniona do wglądu na

terenie szkoły. 

9. Wszystkie  sprawdzone  i  ocenione  prace  pisemne  oraz  protokoły  z  każdego

przeprowadzonego  egzaminu  szkoła  przechowuje  do  czasu  opuszczenia  lub

ukończenia szkoły przez słuchacza.

10. Nauczyciel  jest zobowiązany na podstawie opinii  publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania

edukacyjne słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się

następuje  także  na  podstawie  opinii  niepublicznej  poradni  psychologiczno  –

pedagogicznej,  

w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

12. Nauczyciel  języka  obcego  powinien  wśród  ocen  bieżących  z  prac  kontrolnych  i

semestralnych ocen klasyfikacyjnych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć słuchaczy w

zakresie poszczególnych umiejętności:

1) rozumienia tekstu czytanego;

2) rozumienia tekstu słyszanego;

3) sprawności językowo – gramatycznej;

4) wypowiedzi na zadany temat.

13. Oceny  bieżące  i  semestralne  oceny  klasyfikacyjne  ustala  się  w  stopniach  według

następującej skali:

STOPIEŃ CYFRA SKRÓT

Stopień celujący 6 cel
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Stopień bardzo dobry 5 bdb

Stopień dobry 4 db

Stopień dostateczny 3 dst

Stopień dopuszczający 2 dop

Stopień niedostateczny 1 ndst

14. Ustala się następujące, ogólne kryteria stopni szkolnych:

1) STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje słuchacz, który:

a) wykazuje się znajomością wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza

program  nauczania  przedmiotu  i  poziom  osiągnięć  edukacyjnych  w  danym

semestrze;

b) proponuje rozwiązania oryginalne i twórcze;

c) wykazuje  się  dużą  samodzielnością  w  ich  uzyskaniu  i  korzysta  ze  źródeł

pozalekcyjnych. 

2) STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował  pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

przedmiotu w danym semestrze; 

b) potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych,

złożonych i trudnych, wymagających korzystania z różnych źródeł;

c) samodzielnie kieruje własnym rozwojem i stosuje różne formy samooceny.

3) STOPIEŃ DOBRY otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował treści nauczania bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści

zaliczone do wymagań podstawowych, przydatne i istotne w strukturze danego

przedmiotu;

b) stosuje wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów podanych na lekcji

lub  

w podręczniku;

c) potrafi  integrować wiadomości  i  umiejętności  opanowane wcześniej  na danym

etapie kształcenia.

4) STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował treści podstawowe z zakresu danego przedmiotu o niewielkim stopniu

złożoności,  dające  się  wykorzystać  w  sytuacjach  szkolnych  i  pozaszkolnych,

uniwersalnych i ważnych międzyprzedmiotowo;

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności;

c) potrafi samodzielnie wzbogacić zakres swojej wiedzy i umiejętności.
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5) STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował  treści  nauczania  niezbędne  w  uczeniu  się  danego  przedmiotu,

potrzebne  

w życiu, dające możliwość dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności; 

b) potrafi rozwiązywać zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6) STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje słuchacz, który:

a) nie  spełnia  oczekiwań  określonych  dla  danego  etapu  kształcenia,  co

uniemożliwia  mu  bezpośrednią  kontynuację  nauki  kolejnych  treści  danego

przedmiotu  i  zasadniczo  utrudnia  kształcenie  w  zakresie  innych  przedmiotów

oraz  nie   jest  w  stanie  rozwiązać  zdań  o  niewielkim  /elementarnym/  stopniu

trudności.

15. Egzaminy  semestralne  ze  wszystkich  zajęć  edukacyjnych  ocenia  się  według

procentowej zasady oceniania:

powyżej 100% możliwych do uzyskania punktów i wykracza poza treści zapisane w

podstawie programowej Liceum – celujący,

100% - 86% możliwych do otrzymania punktów – bardzo dobry,

85% - 63% możliwych do otrzymania punktów – dobry,

62% - 41% możliwych do otrzymania punktów – dostateczny,

40% - 26% możliwych do otrzymania punktów – dopuszczający,

25% - 0% możliwych do otrzymania punktów  – niedostateczny.

16. W  dzienniku  lekcyjnym  dopuszcza  się  używania  skrótów:  nb.  –  nieobecny;  „/”  –

poprawa oceny; „np. – nieprzygotowany lub data zgłoszenia nieprzygotowania;”

17. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania rozszerzonej skali ocen

przez „+” lub „- ”.

18. Ocena bieżąca wpisana jest do dziennika w postaci cyfry, zaś semestralna musi być

wyrażona w pełnym brzmieniu stopniem według skali zawartej w ust. 13.

19. Ocena semestralna nie posiada rozszerzenia „+” lub „-”.

20. Oceny z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych wpisywane są do dokumentacji

szkolnej kolorem niebieskim lub czarnym.

21. Słuchacze powinni być zapoznani z PSO opracowanym przez nauczyciela przedmiotu

lub zespół przedmiotowy. 

22. PSO jest  obowiązujący  dla  wszystkich  nauczycieli  uczących  danego  przedmiotu  w

Liceum.

23. Każdy  semestr  kończy  się  wystawieniem  przez  nauczycieli  semestralnych  ocen

klasyfikacyjnych  lub  końcowych  z  przedmiotów  obowiązkowych  objętych  planem
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nauczania.  Oceny  klasyfikacyjne  stanowią  podstawę  do  promowania  słuchacza  na

semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego Liceum.

24. Na  miesiąc  przed  terminem  egzaminu  semestralnego  nauczyciele  prowadzący

poszczególne zajęcia informują pisemne lub ustnie słuchaczy, czy spełniają warunki

dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

§43

1. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchaczy 

z  obowiązujących  zajęć  edukacyjnych  w  danym  semestrze  oraz  ustaleniu

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

2. W szkole słuchacze otrzymują oceny:

1) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych ustalane na podstawie prac kontrolnych;

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć klasyfikacyjnych.

3. Na klasyfikacje końcową, która dokonuje się w semestrze programowo najwyższym,

składają się:

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalone

w semestrze programowo najwyższym;

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.

4. Semestralne  oceny  klasyfikacyjne  ustala  się  po  przeprowadzeniu  egzaminów

semestralnych  

z  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych.  Egzaminy  semestralne  przeprowadzają

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w terminach

określonych  

w harmonogramie sesji egzaminacyjnej.

1. Do  egzaminu  semestralnego  dopuszcza  się  słuchacza,  który  uczęszczał  na

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w

wymiarze  co  najmniej  połowy  czasu  przeznaczonego  na  każde  z  tych  zajęć  oraz

otrzymał  z  tych  zajęć  oceny  uznane  za  pozytywne  w  ramach  wewnątrzszkolnego

oceniania.

2. Słuchacz,  który z  przyczyn  losowych  lub zdrowotnych  nie przystąpił  do egzaminów

semestralnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, zdaje

te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Liceum. Termin

ten powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do
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końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego,  nie później  niż do dnia 31

sierpnia.

3. Podstawą  do  wyznaczenia  słuchaczowi  terminu  dodatkowego  egzaminu

semestralnego jest:

1) Pisemna prośba słuchacza adresowana do Dyrektora Liceum złożona do 5 dni

od daty egzaminu semestralnego z danych zajęć.

2) Dołączony do prośby dokument potwierdzający brak możliwości przystąpienia do

egzaminu,  np.  zaświadczenie  lekarskie,  zaświadczenie  wydane  przez

pracodawcę stwierdzające  konieczność  świadczenia  pracy przez  słuchacza  w

dniu  egzaminu  lub  poważne,  udokumentowane  przyczyny  losowe.  O

wyznaczeniu  słuchaczowi  terminu  egzaminu  dodatkowego  decyduje  Dyrektor

Liceum.

4. Egzamin semestralny z języka polskiego,  języka obcego i  matematyki  składa się z

części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne

zdaje  się  

w formie ustnej lub pisemnej.

5. Egzamin ustny ma formę indywidualnej odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań lub

ćwiczeń  praktycznych.  Czas  trwania  odpowiedzi  w  części  ustnej  nie  powinien

przekraczać 15 minut. Ilość przygotowanych zestawów pytań i ćwiczeń powinna być

większa niż liczba słuchaczy przystępujących do egzaminu.

6. Słuchacz Liceum może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego jeżeli z

części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą. Zwolnienie

jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części

pisemnej egzaminu semestralnego.

7. Egzaminy semestralne odbywają się w ciągu ostatnich dwóch  tygodni semestru lub na

ostatnich zajęciach z danego przedmiotu.

8. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wpisywane

do  zbiorczego  protokołu  egzaminacyjnego,  indywidualnej  karty  egzaminacyjnej,

dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i do indeksu słuchacza.

9. Nauczyciel przekazuje  informację  słuchaczom o wynikach  egzaminu semestralnego

pisemnego po upływie co najmniej 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, o ocenie 

z  egzaminu  ustnego  słuchacz  jest  informowany  bezpośrednio  po  zakończonym

egzaminie.
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14. Słuchaczowi  powtarzającemu  semestr  ze  względów  zdrowotnych  można  zaliczyć

zajęcia edukacyjne,  z których uzyskał  poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną

wyższą od niedostatecznej i zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

15. W  przypadku  zwolnienia,  o  których  mowa  w  ust.  14  w  dokumentacji  przebiegu

nauczania  wpisuje  się  „zwolniony/zwolniona  z  obowiązku  uczęszczania  na  zajęcia”

oraz podstawę prawną zwolnienia.

§44
a..1.a.i.1. Egzamin klasyfikacyjny:

1) Słuchacz  ma  prawo  do  zdawania  egzaminu  klasyfikacyjnego  w  przypadku

przyjmowania  go  na  semestr  programowo  wyższy  zgodnie  z  przepisami  w

sprawie warunków i trybu przechodzenia z jednych typów szkół do innych lub

przyjmowania uczniów do szkół.

2) Słuchacz nie ma prawa do egzaminu klasyfikacyjnego, którego powodem byłyby

jego nieobecności.

3) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel takich samych lub pokrewnych

zajęć.

4) Z  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  w

szczególności:  nazwę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  był  przeprowadzony

egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu

klasyfikacyjnego, imię i nazwisko słuchacza, zadanie egzaminacyjne i ustaloną

ocenę  klasyfikacyjną.  Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace

słuchacza,  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  zdającego.  Protokół

stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

5) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b

ustawy, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako przewodniczący komisji;

b)     nauczyciel  lub  nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  z

których przeprowadzany jest ten egzamin.

6) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a

ustawy, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji;

b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których

przeprowadzany jest ten egzamin.

7) Przewodniczący komisji  uzgadnia ze słuchaczem liczbę zajęć edukacyjnych,  z

których może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
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8) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena może być zmieniona w

wyniku  sprawdzianu  wiadomości  i  umiejętności  słuchacza  oraz  w  wyniku

egzaminu poprawkowego.

a..1.a.i.2. Egzamin poprawkowy:

1) Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania oceny

niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego  

w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w ostatnim

tygodniu ferii letnich.

3) Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki zdaje się 

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

w formie ustnej lub pisemnej (z wyjątkiem informatyki, której egzamin powinien

mieć formę zadań praktycznych).

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

5) Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4b może być zwolniony z udziału w pracy

komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.

6) Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

nazwę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  był  przeprowadzony  egzamin,  imiona  i

nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego,

imię  i  nazwisko  słuchacza,  zadanie  egzaminacyjne  i  ustaloną  ocenę

klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza,

zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  zdającego.  Protokół  stanowi

załącznik do arkusza ocen słuchacza.

7) Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie

określonym przez Dyrektora Liceum, nie później niż do 31 sierpnia w semestrze

wiosennym i nie później niż do końca lutego w semestrze jesiennym.

8) Słuchacz,  który nie zdał  egzaminu poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  na

semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

a..1.a.i.3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności:

1) Słuchacz  może  zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora  Liceum,  jeżeli  uzna,  że

semestralna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona
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niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu  ustalenia  tej  oceny.  Zastrzeżenia

mogą  być  zgłoszone  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia

zakończenia semestralnych zajęć edukacyjnych.

2) W  przypadku  stwierdzenia,  że  semestralna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć

edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu

ustalania  tych  ocen,  Dyrektor  Liceum  powołuje  komisję,  która  przeprowadza

sprawdzian  wiadomości  

i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych

zajęć edukacyjnych.

3) Sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  przeprowadza  się  w formie  pisemnej  i

ustnej,  

z  wyjątkiem  sprawdzianu  z  informatyki,  który  przyjmuje  formę  zadań

praktycznych.

4) Sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  przeprowadza  się  nie  później  niż  w

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1. Termin

sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.

5) W skład komisji, o której mowa w pkt 2, wchodzą:

a) dyrektor  szkoły  albo nauczyciel  zajmujący stanowisko kierownicze –

jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

6) Ustalona przez komisje semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej oceny semestralnej, która może

być  zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego.

7) Słuchacz,  który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do sprawdzianu  

w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie

wyznaczonym przez dyrektora Liceum w uzgodnieniu ze słuchaczem.

§45
b.v.1.a.i.1. Dyrektor Liceum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na

pisemny wniosek słuchacza uzasadniony trudną sytuacją życiową lub zdrowotną, który

powinien  być  złożony  

w terminie 7 dni od ukończenia zajęć dydaktycznych.

b.v.1.a.i.2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia

w Liceum.
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§46
a..1. Słuchaczki  będące  w  ciąży  podlegają  ochronie  prawnej,  wynikającej  z  przepisów

ustawy  

o planowaniu rodziny.

a..2. Na  podstawie  prośby  zainteresowanej  słuchaczki  udokumentowanej  wskazaniem

lekarskim, Dyrektor Liceum udziela jej urlopu.

a..3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów

semestralnych,  Dyrektor  Liceum  wyznacza  w  porozumieniu  ze  słuchaczką  inny

dogodny dla niej termin zaliczenia określonych zajęć.

a..4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

§47

1. Słuchacz,  który  z  uzasadnionych  przyczyn  nie  mógł  przystąpić  do  egzaminów

semestralnych w danej sesji egzaminacyjnej ma prawo składać te egzaminy w terminie

dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Liceum.

2. Terminy dodatkowe powinny być wyznaczone po zakończeniu semestru jesiennego,

najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż

do dnia 31 sierpnia.

§48

Sprawy sporne między słuchaczami a nauczycielami dotyczące oceniania, klasyfikowania  

i promowania rozpatruje Dyrektor Liceum.

Bezpieczeństwo słuchaczy w Liceum
§49

1. Szkoła zapewnia słuchaczom opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w

czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Liceum.

2. Podczas  zajęć  za  bezpieczeństwo  słuchaczy  odpowiada  nauczyciel

prowadzący  zajęcia.  Zobowiązany  jest  on  również  do  niezwłocznego  poinformowania

Dyrektora Liceum o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. 

3. Podczas  zajęć  poza  terenem  Liceum  pełną  odpowiedzialność  za

bezpieczeństwo słuchaczy ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek –

kierownik  wycieczki  wraz  

z opiekunem.

§50
Zasady sprawowania opieki nad słuchaczami przebywającymi w Liceum:

1. Z chwilą przyjścia słuchacza do Liceum na: 

1) zajęcia  edukacyjne  obowiązkowe,  poprzez  które  rozumie  się  zajęcia

wyszczególnione  

w szkolnym planie nauczania,
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2) inne zajęcia organizowane przez Liceum oraz płatne z budżetu Liceum, ale nie

wprowadzone do planu nauczania (koła wiedzy i zainteresowań, itp.) słuchacze

znajdują  się  pod  opieką  pracowników  pedagogicznych,  a  w  szczególności

nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

2. Pracownicy, o których mowa w §50 ust. 1 i 2 są zobowiązani do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa słuchaczy na prowadzonych przez siebie

zajęciach;

2) do systematycznego kontrolowania  pod względem BHP miejsca,  w którym są

prowadzone zajęcia;

3) w  miarę  możliwości  samodzielnego  usuwania  dostrzeżonego  zagrożenia  lub

niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrektorowi Liceum;

4) kontroli obecności słuchaczy na każdych zajęciach edukacyjnych;

5) wprowadzania  słuchaczy  do  sal  i  pracowni  oraz  przestrzegania  regulaminów

obowiązujących w tych pomieszczeniach.

3. W  pracowniach  o  zwiększonym  ryzyku  wypadku  (informatyka)  opiekun

pracowni  wraz  

z innymi nauczycielami prowadzącymi w niej zajęcia opracowuje regulamin pracowni

(sali),  który  zatwierdza  Dyrektor  Liceum.  Na  początku  każdego  roku  szkolnego

nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowni zapoznają z tym regulaminem słuchaczy.

Przepisy porządkowe
§51

1. W trakcie zajęć, w budynku szkolnym mają prawo przebywać

wyłącznie  słuchacze,  nauczyciele,  pracownicy  księgowości  i  obsługi,  pracownicy

Organu Prowadzącego i Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Osoby,  nie  będące  słuchaczami  Liceum,  nie  mają  prawa

wstępu do budynku bez zgody pracownika Liceum.

3. Słuchacze  na  teren  Liceum  nie  powinni  wnosić  cennych

okryć  wierzchnich,  dużych  sum  pieniędzy,  sprzętu  elektronicznego  lub

komputerowego,  drogiej  biżuterii  oraz  innych  wartościowych  rzeczy  (drogie  pióra,

zegarki,  itp.).  Posiadanie  powyższych  przedmiotów,  

w tym telefonów komórkowych, przez słuchaczy odbywa się na ich odpowiedzialność,

a Liceum nie odpowiada za ich utratę.

4. W  czasie  zajęć  szkolnych  słuchaczom  nie  wolno  bez

powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia utrwalać wizerunku

oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych.
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Postanowienia końcowe

§52

a.v.1.a.i.1. Koszty zajęć dodatkowych (wycieczki, imprezy kulturalne) ponoszą

słuchacze w nich uczestniczący.

a.v.1.a.i.2. Ubezpieczenie  od  następstw nieszczęśliwych  wypadków ponoszą

sami słuchacze.

a.v.1.a.i.3. Liceum posiada i  używa pieczęć urzędową,  zgodnie z odrębnymi

przepisami.

a.v.1.a.i.4. Liceum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

a.v.1.a.i.5. Liceum  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami.

§ 56

3.1. Dopuszcza  się  zamieszczenie  Statutu  Liceum  Ogólnokształcącego  Zaocznego  dla

Dorosłych w Lublinie na stronie internetowej.
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	5. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, darowizn, dobrowolnych wpłat słuchaczy.
	6. Gospodarkę finansową i materiałową Liceum prowadzi Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.
	§ 3
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą trzyletnią na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub dwuletnią na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, kształcącą słuchaczy w formie zaocznej.
	§ 4
	Liceum przygotowuje słuchaczy do egzaminu maturalnego, a także do dalszego kształcenia na wybranym kierunku studiów.


	Cele i zadania Liceum
	§ 5
	1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
	1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Liceum,
	2) zapewnia wykształcenie w ramach obowiązujących planów nauczania,
	3) realizuje określone w zarządzeniu MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
	4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
	a) podanie słuchaczom aktualnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia
	b) współpracę z powiatowymi urzędami pracy w celu rozeznania potrzeb rynku pracy
	c) kontaktu z przedstawicielami różnych grup zawodowych
	5) zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
	6) Liceum zapewnia:
	a.a) bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
	a.b) wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
	a.c) dostęp do biblioteki szkolnej;
	a.d) dostęp do pomieszczeń administracyjnych.
	2. Liceum przygotowuje słuchaczy zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich, a w szczególności:
	1) kształtuje przekonania o przedmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu środowiska i kraju;
	2) kształtuje humanistyczną postawę słuchaczy, poszanowanie norm współżycia oraz trwałych wartości kultury narodowej;
	3) wyrabia poczucie obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności za siebie i wykonywaną pracę;
	4) wdraża słuchaczy do samokształcenia oraz pogłębiania wiedzy ogólnej.
	3. Statutowe cele i zadania Liceum realizują nauczyciele wraz ze słuchaczami w procesie działalności lekcyjnej.

	Organ Prowadzący
	§6

	Organy Liceum i ich kompetencje
	Organami Liceum są:
	1. Dyrektor Szkoły
	2. Rada Pedagogiczna
	3. Samorząd Słuchaczy

	§ 8
	1. Liceum kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, zwanego dalej Dyrektorem Liceum.
	2. Liceum, po zasięgnięciu opinii Lubelskiego Kuratorium Oświaty, może również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko Dyrektora Liceum przez Organ Prowadzący.

	§ 9
	1. Dyrektor Liceum:
	1) kieruje działalnością Liceum i reprezentuje go na zewnątrz;
	2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
	3) kieruje pracą Rady Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały;
	4) przyjmuje słuchaczy oraz podejmuje decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy;
	5) odpowiada za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji oraz mienia Liceum;
	6) organizuje spotkania instruktażowe ze słuchaczami na początku roku szkolnego oraz przed sesją egzaminacyjną;
	7) może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji;
	8) wyraża zgodę na powtarzanie semestru przez słuchacza niepełnoletniego;
	9) może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną;
	10) opracowuje wspólnie z głównym księgowym Organu Prowadzącego plan finansowy Liceum i dysponuje ustalonymi w nim środkami zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki finansowej szkół;
	11) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera dwa przedmioty;
	12) współdziała ze szkołami wyższego szczebla w organizacji praktyk pedagogicznych;
	13) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania oraz ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole;
	14) zawiadamia organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach organu sprawującego nadzór pedagogiczny i sposobie ich realizacji oraz zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
	15) podaje do wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

	2. Dyrektor Liceum może, w drodze decyzji, skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w Statucie Liceum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.
	3. Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor decyduje w szczególności o:
	1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników;
	2) powierzaniu stanowisk kierowniczych oraz odwoływaniu z tych stanowisk;
	3) określaniu zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników piastujących stanowiska kierownicze;
	4) przyznawaniu nauczycielom i innym pracownikom stałych i okresowych prac i zaję
	5) w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;
	6) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

	4. Dyrektor Liceum ma prawo decydowania o wewnętrznej organizacji pracy i bieżącym funkcjonowaniu Liceum, w tym poprzez wprowadzanie odpowiednich zarządzeń lub regulaminów.
	5. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy.
	6. Dyrektor Liceum, za zgodą Organu Prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
	7. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Liceum zakresem obowiązków i kompetencji odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb Liceum.
	8. Dyrektor Liceum informuje Radę Pedagogiczną o zakresie obowiązków i kompetencji kadry kierowniczej Liceum.

	§ 10
	1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
	2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.
	3. W obradach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
	4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
	2) po zakończeniu semestru w celu zatwierdzenia semestralnych i końcowych wyników klasyfikowania i promowania;
	3) w miarę bieżących potrzeb.
	5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
	1) Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
	2) Organu Prowadzącego Liceum;
	3) na wniosek 1/3 jej członków.

	6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
	7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
	8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
	9. Termin zebrania Rady Pedagogicznej (dzień, godzina, porządek obrad) powinien być podany do wiadomości zainteresowanych na 5 dni przed posiedzeniem. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być krótszy.
	10. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w semestrze, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Liceum.
	11. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:
	1) zatwierdza plany pracy Liceum;
	2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
	3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Liceum;
	4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia słuchaczy z listy słuchaczy Liceum;
	5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
	6) uchwala procedury wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO);
	7) wskazuje sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości słuchaczy spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego wskazanych przez dyrektora CKE;
	8) ustala sposoby wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
	9) opiniuje realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym w szkolnym planie nauczania;
	10) opiniuje organizację pracy Liceum;
	11) wyraża opinię na temat wprowadzanych programów nauczania;
	12) przygotowuje projekty zmian w Statucie Liceum i przedstawia je do uchwalenia Organowi Prowadzącemu.

	12. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
	13. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
	14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Liceum lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum.
	15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
	16. Wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, także nauczycieli i innych pracowników Liceum.

	§ 11
	1. W Liceum działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy jego słuchacze
	2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Słuchaczy uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
	3. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
	4. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji praw słuchaczy, takich jak:
	1) prawo do zapoznawania się słuchaczy z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
	2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
	3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
	4) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Liceum;
	5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
	6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy.

	5. Wnioski i opinie, o których mowa w ust.4 §11, Prezydium Samorządu Słuchaczy składa na piśmie lub ustnie do Dyrektora Liceum lub – za zgodą Dyrektora – przedstawia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
	6. W przypadku naruszenia praw słuchaczy Prezydium Samorządu Słuchaczy może złożyć skargę do Dyrektora Liceum, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego.

	§ 12
	Wszystkie organy Liceum współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, działając i podejmując decyzje w granicach swoich kompetencji.
	§13
	a.1. Sprawy, których rozpatrzenie wymaga współdziałania Dyrektora Liceum, Rady Pedagogicznej, nauczycieli z Samorządem Słuchaczy powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
	a.2. Są one rozstrzygane na zasadzie negocjacji i wzajemnego poszanowania stron.
	§14
	Słuchacze występujący w obronie praw słuchaczy nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora Liceum.
	§ 15
	Tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozstrzygania sporów warunkują postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
	§16
	1. Spory między Dyrektorem Liceum a innymi organami Liceum rozstrzyga – zgodnie z posiadanymi kompetencjami – Organ Prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
	2. Spory między organami Liceum rozstrzyga Dyrektor Liceum lub na jego wniosek Organ Prowadzący.
	3. Spory między członkami społeczności szkolnej rozstrzyga Dyrektor Liceum.
	4. Od wszelkich decyzji podjętych w trybie administracyjnym zainteresowanym stronom przysługuje odwołanie.
	5. Od decyzji Dyrektora Liceum o skreśleniu z listy słuchaczy można odwołać się, za pośrednictwem Dyrektora Liceum, do organu nadzoru pedagogicznego.
	6. Termin odwołania, zgodnie z art.129 §1 i 2 KPA, wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
	7. Po wniesieniu odwołania Dyrektor Liceum rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni.
	8. Dyrektor informuje słuchacza o podjętej decyzji i dalszym toku postępowania.
	9. Zgodnie z art.130 §1 i 2 KPA przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje decyzję.
	10. Decyzja jest natychmiast wykonalna, gdy nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji (art.130 §3 i 4 KPA), co może nastąpić w szczególności, gdy:
	a) jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego;
	b) istnieje konieczność ochrony interesu społecznego;
	c) jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
	11. Strona, wobec której zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności, może zwrócić się do organu odwoławczego z wnioskiem o wstrzymanie decyzji.
	12. Organ odwoławczy może – w uzasadnionych przypadkach – wstrzymać wykonanie decyzji działając na wniosek strony lub z urzędu.
	13. Wszystkie wnioski Samorządu Słuchaczy dotyczące funkcjonowania Liceum rozpatruje Dyrektor Liceum w ciągu 14 dni od daty złożenia.
	14. O podjętej decyzji Dyrektor Liceum informuje zainteresowaną stronę/ strony.
	15. We wszystkich omawianych sprawach zainteresowane strony mogą zwrócić się o poradę prawną lub o pomoc bezpośrednio do Organu Prowadzącego.
	§ 17


	Organizacja Liceum
	§ 18
	1. Szkoła prowadzi zajęcia w formie zaocznej.
	2. Program nauczania Liceum jest realizowany w ciągu roku szkolnego z podziałem na dwa semestry:
	1) semestr jesienny (od września do stycznia);
	2) semestr wiosenny (od lutego do czerwca).
	3. Podstawą organizacji pracy Liceum w danym roku szkolnym jest:
	1) plan organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Lublinie;
	2) harmonogram konsultacji słuchaczy i nauczycieli;
	3) plan nadzoru pedagogicznego;
	4) szkolne zestawy programów nauczania wraz ze szkolnymi zestawami podręczników.
	4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Plan organizacji Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Lublinie opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Plan organizacji Liceum zatwierdza Organ Prowadzący do 30 maja danego roku.
	5. W planie organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności:
	1) liczbę pracowników Liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
	2) liczbę zajęć edukacyjnych określonych na podstawie szkolnych planów nauczania;
	3) liczbę godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący;
	4) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
	6. Na podstawie zatwierdzonego Planu organizacji Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Lublinie, Dyrektor Liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala harmonogram konsultacji określający organizację zajęć edukacyjnych.
	7. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy, z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
	8. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa semestralny harmonogram konsultacji ustalony przez Dyrektora Liceum na podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacji Liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
	9. Szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje w danym oddziale 3 lata szkolne, zaś materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
	10. Dyrektor Liceum corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
	11. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 6 semestrów.
	12. Jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, Dyrektor Liceum może na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, a także uzupełnić zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
	13. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

	§ 19
	1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w danym semestrze uczęszczają na wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania.
	2. Liczba oddziałów jest uzależniona od limitów określonych przez Organ Prowadzący.
	3. W Liceum liczba słuchaczy w oddziale wynosi do 40 osób. Zwiększenie liczby słuchaczy w oddziale za zgodą Organu Prowadzącego.
	4. W każdym semestrze co 2 tygodnie przez 2 dni organizowane są dla słuchaczy konsultacje zbiorowe.
	5. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze w dowolnym dniu tygodnia.
	6. W liceum organizuje się 2 konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.
	7. W każdym semestrze dokonuje się podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych:
	a..1) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji celów wynikających z podstawy programowej nauczania danego przedmiotu oraz realizowanego programu nauczania;
	a..2) zajęcia z języków obcych i informatyki są prowadzone w grupach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	1. Podstawową formą pracy w Liceum są konsultacje zbiorowe prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Konsultacje odbywają się według harmonogramu zajęć opracowanego na dany semestr na podstawie ramowych planów nauczania.
	2. Godzina konsultacji trwa 45 minut. Dopuszcza się łączenie konsultacji w bloki dwugodzinne, po 90 minut.
	3. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym dla Dorosłych odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni w formie konsultacji zbiorowych dla słuchaczy. Dopuszcza się organizację zjazdów jednodniowych częściej niż co 2 tygodnie.

	§ 21
	§ 22
	1. W Liceum mogą być przeprowadzane konkursy, których regulamin przewiduje wniesienie opłaty przez uczestnika. Udział słuchaczy w takich konkursach jest dobrowolny.
	2. Liceum może przeprowadzać odpłatne formy zewnętrznego pomiaru dydaktycznego. Udział słuchaczy w tego typu zewnętrznym pomiarze dydaktycznym jest dobrowolny.
	3. Liceum może podejmować działania edukacyjne o zasięgu pozaszkolnym.

	§ 23
	1. Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Liceum a uczelnią wyższą.

	§ 24
	1. Do realizacji statutowych zadań Liceum posiada następującą bazę:
	1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem
	2) bibliotekę wraz z czytelnią
	3) pracownie komputerowe
	4) pokój nauczycielski
	5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze
	6) gabinet Dyrektora

	§ 25
	1. W Liceum działa biblioteka szkolna.
	2. Z biblioteki mogą korzystać: słuchacze, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Liceum.
	3. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną Liceum.

	§ 26
	Z pracowni komputerowej mogą korzystać słuchacze i pracownicy Liceum oraz inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły.

	§ 27
	Prawa i obowiązki pracowników Liceum
	§ 28
	1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i księgowości.
	2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
	3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników obsługi i księgowości sporządza Dyrektor Liceum. Pracownicy obsługi i księgowości zobowiązani są w szczególności do:
	1) rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy zgodnie z przydziałem czynności;
	2) przestrzegania ustalonego czasu i porządku pracy;
	3) dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych;
	4) przejawiania należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność Liceum;
	5) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
	6) podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności pracy;
	7) dbałości o czystość i porządek na stanowisku pracy.

	§ 29
	Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych ma obowiązek kierowania się dobrem słuchaczy, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej słuchacza.

	§30
	1. Nauczyciel ma prawo do:
	1) wyboru metod i form pracy, podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;
	2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych;
	3) ustalania i wystawiania ocen z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych zgodnie z zasadami zawartymi w planach dydaktycznych i zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
	4) składania w formie pisemnej Dyrektorowi Liceum propozycji zmian w programie danego przedmiotu;
	5) korzystania z pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu Liceum oraz z biblioteki szkolnej;
	6) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących Liceum.
	2. Do obowiązków nauczycieli należy:
	1) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania;
	2) sporządzanie planu pracy na kolejne 2 semestry z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału do 20 września każdego roku szkolnego;
	3) opracowanie szczegółowych zasad oceniania z zajęć edukacyjnych, dokonywanie ich nowelizacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz informowanie o nich słuchaczy;
	4) informowanie słuchaczy na początku każdego semestru o terminach egzaminów semestralnych;
	5) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do konsultacji;
	6) ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowania bezstronności i obiektywizmu w ocenie słuchacza;
	7) udostępnianie słuchaczowi na jego wniosek, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego - również jego rodzicom, sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych oraz udzielanie informacji zwrotnych na temat jego postępów w nauce;
	8) informowanie słuchaczy na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – również jego rodziców w formie ustnej lub pisemnej, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego;
	9) przeprowadzanie egzaminów i klasyfikacji semestralnej słuchaczy;
	10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych;
	11) dbanie o powierzony sprzęt oraz o środki dydaktyczne;
	12) rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji;
	13) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
	14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Liceum.
	3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Liceum i Organem Prowadzącym, oraz ewentualnie cywilnie lub karnie, za:
	1) poziom wyników dydaktycznych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;
	2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;
	3) zniszczenie lub stratę powierzonego mu mienia szkolnego wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;
	4) uchybienia przeciwko porządkowi pracy;
	5) uchybienia godności zawodu nauczyciela;
	6) niewypełnianie powierzonych mu obowiązków.
	4. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor Liceum.

	§31
	Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy odmowa ta wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.

	§ 32
	1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
	2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Liceum.
	3. Zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
	4. Dyrektor może na wniosek Rady Pedagogicznej utworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe lub ewaluacyjne.
	5. Zadania zespołów przedmiotowych to:
	1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru lub modyfikacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
	2) opiniowanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
	3) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oceniania słuchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania, a także planowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych, a w semestrze programowo najwyższym próbnego egzaminu maturalnego oraz analizy uzyskanych wyników;
	4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i w uzupełnianiu ich wyposażenia;
	5) organizowanie konkursów przedmiotowych;
	6) przedstawienie Dyrektorowi Liceum programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych;
	7) przedstawienie Dyrektorowi Liceum propozycji podręcznika lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do danego przedmiotu.


	§ 33
	1. Dyrektor Liceum powierza opiekę nad oddziałem jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej opiekunem.
	2. W celu zapewnienia ciągłości dydaktycznej ustala się, że opiekun sprawuje nadzór nad danym oddziałem w ciągu całego cyklu kształcenia.
	3. Zmiana opiekuna jest możliwa w przypadku, gdy przebywa on na urlopie wychowawczym, zdrowotnym lub dłuższym zwolnieniu lekarskim lub innym. Dyrektor Liceum może podjąć decyzję o zmianie opiekuna również w innym uzasadnionym przypadku.
	4. Zadaniem opiekuna jest tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój słuchaczy.
	Prawa i obowiązki słuchaczy

	§ 34

	Wewnątrzszkolne ocenianie
	§40
	1. Wewnątrzszkolne Ocenianie, zwane w Statucie WSO, określa szkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów.
	2. Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) osiągnięć edukacyjnych słuchaczy zawarte są w planach pracy nauczyciela lub stanowią osobny dokument.
	3. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego regulują odrębne przepisy.

	§ 41
	1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
	2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli nie tylko poziomu, ale i postępów w opanowaniu przez każdego słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
	3. Ocenianie szkolne ma na celu:
	1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
	2) udzielanie słuchaczowi pomocy poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
	3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
	4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej;
	5) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
	6) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce słuchacza oraz o szczególnych uzdolnieniach słuchacza.

	4. Składnikami WSO są:
	1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza ocen klasyfikacyjnych i semestralnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
	2) ustalanie ocen bieżących z prac kontrolnych oraz semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
	3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
	4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.


	§42
	1. Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek poinformować słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i możliwościach wglądu w sprawdzone i ocenione prace pisemne.
	2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być podane słuchaczom na pierwszych zajęciach danego przedmiotu w każdym semestrze.
	3. Na początku każdego semestru nauczyciel zapoznaje słuchaczy z materiałami źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów oraz metodykę samodzielnej pracy.
	4. Powyższe działania nauczyciele są zobowiązani potwierdzić podpisem w dzienniku lekcyjnym.
	5. Oceny są jawne dla słuchaczy. Informacja o ocenach przekazywana jest słuchaczom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na bieżąco w formie ustnej.
	6. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej na zajęciach albo zaraz po nich. W przypadku wątpliwości słuchacz lub rodzic niepełnoletniego słuchacza ma prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w terminie i miejscu ustalonym na terenie szkoły przez prowadzącego zajęcia.
	7. Słuchacz może otrzymać do wglądu sprawdzone i ocenione prace kontrolne, które po zapoznaniu się z ich treścią zwraca nauczycielowi.
	8. Na wniosek słuchacza dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest mu udostępniona do wglądu na terenie szkoły.
	9. Wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz protokoły z każdego przeprowadzonego egzaminu szkoła przechowuje do czasu opuszczenia lub ukończenia szkoły przez słuchacza.
	10. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
	11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
	12. Nauczyciel języka obcego powinien wśród ocen bieżących z prac kontrolnych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć słuchaczy w zakresie poszczególnych umiejętności:
	1) rozumienia tekstu czytanego;
	2) rozumienia tekstu słyszanego;
	3) sprawności językowo – gramatycznej;
	4) wypowiedzi na zadany temat.

	13. Oceny bieżące i semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
	14. Ustala się następujące, ogólne kryteria stopni szkolnych:
	1) STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje słuchacz, który:
	a) wykazuje się znajomością wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania przedmiotu i poziom osiągnięć edukacyjnych w danym semestrze;
	b) proponuje rozwiązania oryginalne i twórcze;
	c) wykazuje się dużą samodzielnością w ich uzyskaniu i korzysta ze źródeł pozalekcyjnych.
	2) STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje słuchacz, który:
	a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym semestrze;
	b) potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych, złożonych i trudnych, wymagających korzystania z różnych źródeł;
	c) samodzielnie kieruje własnym rozwojem i stosuje różne formy samooceny.
	3) STOPIEŃ DOBRY otrzymuje słuchacz, który:
	a) opanował treści nauczania bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych, przydatne i istotne w strukturze danego przedmiotu;
	b) stosuje wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów podanych na lekcji lub w podręczniku;
	c) potrafi integrować wiadomości i umiejętności opanowane wcześniej na danym etapie kształcenia.
	4) STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje słuchacz, który:
	a) opanował treści podstawowe z zakresu danego przedmiotu o niewielkim stopniu złożoności, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, uniwersalnych i ważnych międzyprzedmiotowo;
	b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności;
	c) potrafi samodzielnie wzbogacić zakres swojej wiedzy i umiejętności.
	5) STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje słuchacz, który:
	a) opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu, dające możliwość dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności;
	b) potrafi rozwiązywać zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.
	6) STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje słuchacz, który:
	a) nie spełnia oczekiwań określonych dla danego etapu kształcenia, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację nauki kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów oraz nie jest w stanie rozwiązać zdań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności.
	15. Egzaminy semestralne ze wszystkich zajęć edukacyjnych ocenia się według procentowej zasady oceniania:
	powyżej 100% możliwych do uzyskania punktów i wykracza poza treści zapisane w podstawie programowej Liceum – celujący,
	100% - 86% możliwych do otrzymania punktów – bardzo dobry,
	85% - 63% możliwych do otrzymania punktów – dobry,
	62% - 41% możliwych do otrzymania punktów – dostateczny,
	40% - 26% możliwych do otrzymania punktów – dopuszczający,
	25% - 0% możliwych do otrzymania punktów – niedostateczny.
	16. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się używania skrótów: nb. – nieobecny; „/” – poprawa oceny; „np. – nieprzygotowany lub data zgłoszenia nieprzygotowania;”
	17. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania rozszerzonej skali ocen przez „+” lub „- ”.
	18. Ocena bieżąca wpisana jest do dziennika w postaci cyfry, zaś semestralna musi być wyrażona w pełnym brzmieniu stopniem według skali zawartej w ust. 13.
	19. Ocena semestralna nie posiada rozszerzenia „+” lub „-”.
	20. Oceny z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych wpisywane są do dokumentacji szkolnej kolorem niebieskim lub czarnym.
	21. Słuchacze powinni być zapoznani z PSO opracowanym przez nauczyciela przedmiotu lub zespół przedmiotowy.
	22. PSO jest obowiązujący dla wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu w Liceum.
	23. Każdy semestr kończy się wystawieniem przez nauczycieli semestralnych ocen klasyfikacyjnych lub końcowych z przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania. Oceny klasyfikacyjne stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego Liceum.
	24. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują pisemne lub ustnie słuchaczy, czy spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

	§43
	1. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchaczy z obowiązujących zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
	2. W szkole słuchacze otrzymują oceny:
	1) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych ustalane na podstawie prac kontrolnych;
	2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
	3) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć klasyfikacyjnych.
	3. Na klasyfikacje końcową, która dokonuje się w semestrze programowo najwyższym, składają się:
	1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym;
	2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.

	4. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej.
	1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
	2. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Liceum. Termin ten powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 31 sierpnia.
	3. Podstawą do wyznaczenia słuchaczowi terminu dodatkowego egzaminu semestralnego jest:
	1) Pisemna prośba słuchacza adresowana do Dyrektora Liceum złożona do 5 dni od daty egzaminu semestralnego z danych zajęć.
	2) Dołączony do prośby dokument potwierdzający brak możliwości przystąpienia do egzaminu, np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie wydane przez pracodawcę stwierdzające konieczność świadczenia pracy przez słuchacza w dniu egzaminu lub poważne, udokumentowane przyczyny losowe. O wyznaczeniu słuchaczowi terminu egzaminu dodatkowego decyduje Dyrektor Liceum.
	4. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej lub pisemnej.
	5. Egzamin ustny ma formę indywidualnej odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań lub ćwiczeń praktycznych. Czas trwania odpowiedzi w części ustnej nie powinien przekraczać 15 minut. Ilość przygotowanych zestawów pytań i ćwiczeń powinna być większa niż liczba słuchaczy przystępujących do egzaminu.
	6. Słuchacz Liceum może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą. Zwolnienie jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.
	7. Egzaminy semestralne odbywają się w ciągu ostatnich dwóch tygodni semestru lub na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu.
	8. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wpisywane do zbiorczego protokołu egzaminacyjnego, indywidualnej karty egzaminacyjnej, dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i do indeksu słuchacza.
	9. Nauczyciel przekazuje informację słuchaczom o wynikach egzaminu semestralnego pisemnego po upływie co najmniej 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, o ocenie z egzaminu ustnego słuchacz jest informowany bezpośrednio po zakończonym egzaminie.
	14. Słuchaczowi powtarzającemu semestr ze względów zdrowotnych można zaliczyć zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.
	15. W przypadku zwolnienia, o których mowa w ust. 14 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.


	§44
	a..1.a.i.1. Egzamin klasyfikacyjny:
	1) Słuchacz ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku przyjmowania go na semestr programowo wyższy zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przechodzenia z jednych typów szkół do innych lub przyjmowania uczniów do szkół.
	2) Słuchacz nie ma prawa do egzaminu klasyfikacyjnego, którego powodem byłyby jego nieobecności.
	3) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć.
	4) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko słuchacza, zadanie egzaminacyjne i ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach zdającego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
	5) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
	a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako przewodniczący komisji;
	b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.
	6) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
	a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
	b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.
	7) Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem liczbę zajęć edukacyjnych, z których może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
	8) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena może być zmieniona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza oraz w wyniku egzaminu poprawkowego.
	a..1.a.i.2. Egzamin poprawkowy:
	1) Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
	2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w ostatnim tygodniu ferii letnich.
	3) Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki zdaje się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się w formie ustnej lub pisemnej (z wyjątkiem informatyki, której egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych).
	4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
	a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
	b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
	c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
	5) Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
	6) Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko słuchacza, zadanie egzaminacyjne i ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach zdającego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
	7) Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Liceum, nie później niż do 31 sierpnia w semestrze wiosennym i nie później niż do końca lutego w semestrze jesiennym.
	8) Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
	a..1.a.i.3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności:
	1) Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Liceum, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć edukacyjnych.
	2) W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Liceum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
	3) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, który przyjmuje formę zadań praktycznych.
	4) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.
	5) W skład komisji, o której mowa w pkt 2, wchodzą:
	a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
	b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
	c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
	6) Ustalona przez komisje semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej oceny semestralnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
	7) Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Liceum w uzgodnieniu ze słuchaczem.

	§45
	§46
	§47
	§48
	Bezpieczeństwo słuchaczy w Liceum
	1. Szkoła zapewnia słuchaczom opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Liceum.
	2. Podczas zajęć za bezpieczeństwo słuchaczy odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Liceum o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.
	3. Podczas zajęć poza terenem Liceum pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo słuchaczy ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek – kierownik wycieczki wraz z opiekunem.
	§50
	Zasady sprawowania opieki nad słuchaczami przebywającymi w Liceum:
	1. Z chwilą przyjścia słuchacza do Liceum na:
	1) zajęcia edukacyjne obowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w szkolnym planie nauczania,
	2) inne zajęcia organizowane przez Liceum oraz płatne z budżetu Liceum, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła wiedzy i zainteresowań, itp.) słuchacze znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
	2. Pracownicy, o których mowa w §50 ust. 1 i 2 są zobowiązani do:
	1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa słuchaczy na prowadzonych przez siebie zajęciach;
	2) do systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym są prowadzone zajęcia;
	3) w miarę możliwości samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrektorowi Liceum;
	4) kontroli obecności słuchaczy na każdych zajęciach edukacyjnych;
	5) wprowadzania słuchaczy do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.
	3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka) opiekun pracowni wraz z innymi nauczycielami prowadzącymi w niej zajęcia opracowuje regulamin pracowni (sali), który zatwierdza Dyrektor Liceum. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowni zapoznają z tym regulaminem słuchaczy.
	Przepisy porządkowe
	§51
	1. W trakcie zajęć, w budynku szkolnym mają prawo przebywać wyłącznie słuchacze, nauczyciele, pracownicy księgowości i obsługi, pracownicy Organu Prowadzącego i Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
	2. Osoby, nie będące słuchaczami Liceum, nie mają prawa wstępu do budynku bez zgody pracownika Liceum.
	3. Słuchacze na teren Liceum nie powinni wnosić cennych okryć wierzchnich, dużych sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego lub komputerowego, drogiej biżuterii oraz innych wartościowych rzeczy (drogie pióra, zegarki, itp.). Posiadanie powyższych przedmiotów, w tym telefonów komórkowych, przez słuchaczy odbywa się na ich odpowiedzialność, a Liceum nie odpowiada za ich utratę.
	4. W czasie zajęć szkolnych słuchaczom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych.


	Postanowienia końcowe
	§52
	a.v.1.a.i.1. Koszty zajęć dodatkowych (wycieczki, imprezy kulturalne) ponoszą słuchacze w nich uczestniczący.
	a.v.1.a.i.2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ponoszą sami słuchacze.
	a.v.1.a.i.3. Liceum posiada i używa pieczęć urzędową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
	a.v.1.a.i.4. Liceum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.
	a.v.1.a.i.5. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	§ 56
	3.1. Dopuszcza się zamieszczenie Statutu Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Lublinie na stronie internetowej.



