
UCHWAŁA Nr XLIV/1001/10 
RADY  MIASTA GDYNI                  

z 23 czerwca 2010r 
 
 

w sprawie : załoŜenia XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni,               
ul. Energetyków 13  

 
Działając na podstawie  art.4 ust.1 pkt 1 i art.12  pkt 11 ustawy z dnia  ustawy z dnia      

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym( Dz.U. z 2001r. Nr 142  poz. 1592                          
z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust.1 i 6, art.62 ust.1  ustawy z dnia 7 września 
1991 roku     o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami) RADA 
MIASTA GDYNI uchwala, co nast ępuje:   
 
 

§ 1  
 

1. Z dniem 01 września 2010r. zakłada się XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne 
w Gdyni, ul. Energetyków 13. 

2. Nadaje się Statut XVI Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu w Gdyni 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Włącza się  XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gdyni  do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 
 
 
 
 

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
 

Joanna Zielińska   
 
 
 
 
 



                                                     Załącznik Nr 1 do uchwały XLIV/1001/10   

                                                                    Rady Miasta Gdyni z 23 czerwca 2010r. 

 

 

 

 

STATUT XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO SPECJALNEGO 

 

 

 

 

nadany przez Gmin ę Gdynia na podstawie art.58 ust.6 ustawy z dnia 7 w rześnia 1991 

roku o systemie o światy (Dz.U.  z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z pó źn.zm.)  

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Nadaje się statut publicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów                      

z róŜnymi rodzajami niepełnosprawności (z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej) 

o nazwie: 

XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne 

z siedzibą w Gdyni, ul. Energetyków 13 

 

2. Liceum jest szkołą o 3 letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni. 

3. Nazwa liceum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego     

Nr 2 składa się z nazwy ośrodka i tego liceum. 

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 2 

1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

                                                                                                                                    



1) Obejmuje kształceniem, wychowaniem, opieką i rehabilitacją młodzieŜ z róŜnymi 

rodzajami niepełnosprawności ( z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej). 

2) Zapewnia kaŜdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotowuje            

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, prawdy, sprawiedliwości i wolności. 

3) UmoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły.  

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb. 

5) Rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyny oraz poszanowania 

dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

6) Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 

2. Wspomaga ucznia w jego wielostronnym rozwoju, tworzy pozytywnie oddziałujące 

środowisko wychowawcze w szczególności poprzez: 

1) Organizowanie opieki uwzględniającej szczególne potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. 

2) UmoŜliwianie uczniom kształtowania toŜsamości narodowej, etnicznej, językowej             

i religijnej. 

3) Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

4) UmoŜliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych 

programów nauczania, słuŜących ukończeniu liceum w skróconym czasie. 

3. Powołuje zespoły nauczycielskie, których zadaniem jest ustalenie zestawu programów 

nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i specjalnego. 

4. Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, opracowane 

przez radę pedagogiczna w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów    

i sprawdzianów w szkołach publicznych.  

            Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i przedstawienie ich uczniom      

i rodzicom (prawnym opiekunom). 

2) BieŜące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych         

w danej szkole. 

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

4) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i określenie 

warunków ich poprawiania. 

5. Organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych                  

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez: 

1) zajęcia dodatkowe, 

2) nauczanie indywidualne, 



3) pomoc materialną. 

6. UmoŜliwia uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych, tj: 

1) kolach przedmiotowych, 

2) kołach zainteresowań, 

3) zajęciach sportowych. 

7. Organizuje współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki, poprzez: 

1) spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania, 

2) uczestnictwo w imprezach, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, 

3) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

Program wychowawczy liceum i program profilaktyki młodzieŜy przyjmuje rada pedagogiczna 

stosowną uchwała po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

 

    

III. ORGANY SZKOŁY  

 

§ 3 

1. Organami szkoły są: 

- dyrektor szkoły 

- rada pedagogiczna 

- samorząd uczniowski 

- rada liceum oraz rada rodziców – jeŜeli zostaną utworzone. 

 

§ 4 

1. Do zadań dyrektora naleŜy: 

1) Kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

3) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących. 

5) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a takŜe organizowanie           

pod względem administracyjnym, finansowym i gospodarczym obsługi szkoły. 

6) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 



7) Współdziałanie ze szkołami wyŜszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli            

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

2. Dyrektor liceum moŜe w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w § 28. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,         

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w liceum nauczycieli oraz 

pracowników nie będących nauczycielami.  

       Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników liceum, 

2) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,                       

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników liceum. 

4. Dyrektor liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

5. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę. 

 

§ 5 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji                      

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w liceum. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor liceum. 

 

 

§ 6 

1. Do zadań rady pedagogicznej naleŜy: 

1) zatwierdzanie planu pracy liceum, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych    

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróŜnień, 



4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac       

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 7 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                   

przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

 

§ 8 

1. W liceum działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy 

uczniowie liceum.   

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

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu            

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin samorządu nie moŜe być sprzeczny ze statutem liceum. 

 

§ 9 

Samorząd uczniowski moŜe przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski            

i opinie we wszystkich sprawach liceum, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

2) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w porozumieniu       

z dyrektorem,    

3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

4) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

5) prawo redagowania i wydawania gazetki. 

§ 10 

W szkole moŜe działać rada liceum, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych 

liceum, w szczególności poprzez: 

1) uchwalanie zmian do statutu liceum,  

2) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych     

i opiniowania projektu planu finansowego liceum,  



3) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad liceum                         

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności liceum, jego dyrektora              

lub innego nauczyciela zatrudnionego w liceum, 

4) opiniowanie planu pracy liceum oraz innych spraw istotnych dla szkoły, 

5) ocenianie stanu szkoły i występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych. 

 

§ 11 

1. W celu wspierania działalności statutowej liceum rada liceum moŜe gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania środków 

znajdujących się na koncie rady liceum określa regulamin. 

2. Zasady działalności rady liceum i tryb wyboru jej członków oraz przewodniczącego 

określa regulamin. 

3. Powstanie rady liceum pierwszej kadencji organizuje dyrektor liceum na wniosek rady 

rodziców albo z własnej inicjatywy. 

4. W przypadku nie powołania rady liceum, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. 

 

 

§ 12 

1. W liceum moŜe działać rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów liceum. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie moŜe być sprzeczny      

ze statutem liceum. 

4. Rada rodziców moŜe występować do rady liceum, rady pedagogicznej i dyrektora            

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw liceum. 

5. W celu wspierania działalności statutowej liceum rada rodziców moŜe gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa regulamin rady rodziców. 

W liceum mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia                

i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie      

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej liceum. Zgodę 

na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraŜa dyrektor liceum po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

liceum.  

 

 



§ 13 

Zasady współdziałania organów liceum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa 

się, w szczególności poprzez: 

1) Zapewnienie kaŜdemu z nich moŜliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie liceum. 

2) UmoŜliwienie – poprzez przyjęcie określonych w regulaminach procedur postępowania – 

rozwiązywana sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum. 

3) Zapewnienie bieŜącej wymiany informacji pomiędzy organami liceum. 

 

 

IV. ORGANIZACJA LICEUM 

 

§ 14 

 

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

arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji liceum zatwierdza 

organ prowadzący szkołę. 

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania                

a takŜe finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum, 

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum, dyrektor z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć. 

 

 

 

§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 8 do 16. 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów             

w oddziale moŜe być niŜsza od liczby określonej w ust.2. 

 

§ 16 

1. Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową są organizowane w oddziałach     

z zastrzeŜeniem ust.2 i ust.3. 

2. Statut moŜe przyjąć inna niŜ określoną w ust.1 organizację zajęć edukacyjnych. 



3.  Nauczanie języków obcych moŜe być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, 

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowej uczniów. 

4. W ramach kształcenia ogólnego uczeń realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne 

zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone 

na terenie innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej między 

liceum a daną jednostką. 

6. Dyrektor liceum w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą 

pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim z uwzględnieniem 

zainteresowań uczniów oraz moŜliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych 

liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu     

od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

 

§ 17 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuŜszym jednak niŜ 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.   

  

§ 18 

Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie          

z organizacją roku szkolnego.   

 

§ 19 

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest w szczególności:   

1. udostępnianie ksiąŜek i innych źródeł informacji,  

2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji        

z róŜnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,  

3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie               

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,  

4. organizowanie róŜnorodnych działań rozwijających moŜliwość kulturową i społeczną.   

 

§ 20    

Biblioteka szkolna organizuje współpracę z uczniami, nauczycielami i rodzicami między innymi 

poprzez:  

1. pomoc nauczycielom w doskonaleniu warsztatu pracy,  

2. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.   



 

V. NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY  

 

§ 21  

1. W liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Pracownicy niepedagogiczni realizują zadania administracyjno-obsługowe               

na rzecz szkoły zgodnie z zakresem obowiązków określonych przez dyrektora 

liceum.  

3. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

4. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego szkołę, moŜe tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  

 

§ 22  

1. Nauczyciel realizuje program dydaktyczny, wychowawczy a takŜe opiekuńczy i jest 

odpowiedzialny za jakość pracy i jej wyniki.  

2. W szczególności do zadań nauczycieli naleŜy:  

1) odpowiedzialność za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  

2) prawidłowy przebieg procesu nauczania,  

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań,  

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,  

5) udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                    

o rozpoznanie   potrzeb uczniów,  

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy.  

 

§ 23 

1. Dyrektor liceum moŜe tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe               

lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum                    

na wniosek zespołu.  

3. Do zadań zespołu między innymi naleŜy:  

1) wybór programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji,  

2) opracowywanie kryteriów oceniania uczniów, sposobu badania osiągnięć 

uczniów, stymulowanie rozwoju uczniów,  

3) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,  

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 

 



§ 24   

1. Dyrektor liceum powierza kaŜdy oddział opiece nauczycielowi zwanemu dalej                          

„ wychowawcą”.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.  

 

V. UCZNIOWIE LICEUM 

 

§ 25 

                                                     

Rekrutacja uczniów    

1. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, 

2. Zasady przyjęcia do liceum regulują: 

    1) Odpowiednie przepisy i zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty, 

    2) Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Na czas trwania rekrutacji dyrektor liceum organizuje na terenie szkoły punkt informacyjny dla 

kandydatów do liceum. 

 

 

§ 26 

Zasady określające prawa i obowiązki  

 

1. Uczeń ma prawo do: 

     1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

     2) opieki zapewniającej bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie jego  godności,                                          

     3) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

     4) rozwijania zainteresowań, zdolności i uzdolnień, 

     5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 

     6) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

     7) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 

     8) wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność samorządową, 

     9) informacji, 

   10) poszanowania godności osobistej, 

   11) swobody wypowiedzi. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie liceum, a zwłaszcza     



    dotyczących : 

    1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w Ŝyciu liceum, 

    2) przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i innych 

        pracowników liceum, dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, 

3) odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie i higienę, 

4) usprawiedliwiania, w określonym  terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, 

5) dostosowania się do obowiązujących w szkole zasad korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

§ 27 

1. Społeczność liceum nagradza ucznia m.in.za: 

    1) rzetelną naukę i wybitne osiągnięcia, 

    2) wzorową postawę, 

    3) aktywną pracę w samorządzie uczniowskim i na rzecz środowiska. 

2. Rodzaje nagród w szczególności to:  

    1) pochwała przez wychowawcę klasy, 

    2) pochwała dyrektora liceum na forum szkoły. 

3. Rodzaje kar stosowanych wobec ucznia: 

    1) upomnienie wychowawcy klasy, 

    2) upomnienie dyrektora liceum, 

    3) nagana dyrektora liceum, 

    4) nagana z ostrzeŜeniem dyrektora liceum, 

    5) skreślenie z listy uczniów. 

§ 28 

  

 1. Instytucją odwoławczą w sprawach kar upomnienia i nagany jest rada pedagogiczna.     

 2. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od kary w formie podania skierowanego           

do rady pedagogicznej. 

 3. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna moŜe karę złagodzić, zawiesić lub 

uchylić . 

 4. Skreślenie z listy uczniów następuje w formie decyzji dyrektora wydanej w oparciu                  

o uchwałę rady pedagogicznej oraz o opinię samorządu uczniowskiego. 

 5. Uczniowi lub rodzicom ( opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania się od 

powyŜszej decyzji w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty zgodnie z kodeksem postępowania 

administracyjnego.   



6. Dyrektor w trybie określonym w ust.4 moŜe podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów             

w szczególności , gdy zachowanie ucznia : 

 

 1) zagraŜa zdrowiu lub Ŝyciu innych uczniów, 

 2) zagraŜa mieniu szkolnemu, 

 3) w sposób raŜący odbiega od obowiązujących zasad. 

 

§29 

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

 

 

§ 30 

Liceum zabezpiecza właściwe warunki organizacyjne i lokalowe zapewniające uczniom 

bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 31 

Liceum uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 32  

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 33  

Zasady prowadzenia przez liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy.  

  

 


