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Aneks nr 2  
Na podstawie Uchwały nr 8/2015  Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego 

 im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy  

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz §9, pkt. 9, pkt.11 Regulaminu Rady 

Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku wprowadza się 

zmiany w statucie szkoły: 

 

 

Rozdział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§12. 

pkt.2 ust. 2 u,w 

u) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego 

ucznia oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,  wydaje decyzje o 

zwolnieniu ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełonosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z 

nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia 

z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

w) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń na lekcji 

wychowania fizycznego przez ucznia  orzeczenia lekarskiego wydaje decyzje o 

zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie może dotyczyć części 

lub całego okresu kształcenia oraz określonych lub wszystkich ćwiczeń fizycznych 

wykonywanych na zajęciach. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej W przypadku 

zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "zwolniony" lub „zwolniona”. 

§14. 

pkt. 3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i przedstawia do uchwalenia 

radzie pedagogicznej. 

Zespół ds. opracowania statutu, projektu zmian w statucie przygotowuje projekt zmian w 

statucie szkoły i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej, 
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Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

§20. 

pkt. 5. Dokumentami potwierdzającymi przebieg procesu nauczania są: 

a) księga uczniów, 

b) dziennik elektroniczny „Librus”  

c) dziennik zajęć dodatkowych w formie papierowej 

d) arkusz ucznia 

e) uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania oraz     

ukończenia szkoły. 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 32.  

pkt.2 ust. i 

i) wykonywania czynności administracyjnych klasy takich jak: 

-  założenie i prowadzenie arkuszy ocen i dziennika elektronicznego LIBRUS, 

-   kontrola frekwencji uczniów poprzez osobisty, telefoniczny lub za pomocą 

dziennika elektronicznego Librus kontakt z  rodzicami ucznia, 

-  wypisywanie opinii uczniów, świadectw, 

-  ustalenie okresowych i rocznych ocen z zachowania zgodnie z wewnętrznym  

systemem oceniania, 

-  opracowanie sprawozdań okresowych i rocznych, 

-  pisemnego powiadamiania rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej o grożących uczniom ocenach niedostatecznych za pomocą 

dziennika elektronicznego Librus, jeżeli konto rodzica jest aktywne lub pocztą 

tradycyjną za pośrednictwem sekretariatu szkoły, jeżeli konto rodzica jest 

nieaktywne. 

 

Rozdział VI 

Uczniowie i wychowankowie szkoły 

§ 34. 

pkt. 2 ust. b 

usprawiedliwiania nieobecności w ciągu pięciu dni od powrotu do szkoły przez dostarczenie 

zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwienia wpisanego przez rodziców lub pełnoletniego 

ucznia do dziennika elektronicznego Librus lub przekazanego przez rodziców telefonicznie 

wychowawcy klasy, 

§ 35. 
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Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
pkt. II ust 1,2,3,4c,8,10,18,19,20,22,23 

1. Oceny z przedmiotów wyraża się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”, 

według następującej skali: 

Stopnie Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

a)  celujący   cel    6 

b) bardzo dobry   bdb    5 

c) dobry    db    4 

d) dostateczny   dst    3 

e) dopuszczający   dop    2 

f) niedostateczny  ndst.    1 

 

g)   prace pisemne ocenia się według następującej skali procentowej: 

100% - 96% - celujący 

95% - 86% - bardzo dobry 

85% - 71% - dobry 

70% - 51% - dostateczny 

50% - 40% - dopuszczający 

39% - 0% - niedostateczny 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt a-e. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust 

1 pkt f 

4. c) oceny roczne, śródroczne i cząstkowe określające poziom wiadomości  

i umiejętności ucznia ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych wystawiane  

w dzienniku elektronicznym Librus nie są ustalane według wagi oceny 
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić do dyrektora szkoły 

zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (niezgodnie z przedmiotowym systemem 
oceniania). Zastrzeżenia zgłoszone winny być na piśmie w terminie do 7 2 dni 
roboczych po zakończeniu I półrocza semestru lub 7 2 dni roboczych po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

10. Egzamin, o którym mowa w pkt. 9 przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

18. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (może 
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zwolnić) zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu i 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełonosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem 

w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W przypadku uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie 

indywidualnego nauczania, (dyrektor zwalnia) zwolnienie tych uczniów z 

obowiązkowej realizacji zajęć z drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 

(tej opinii)  tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

20. (W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony)Dyrektor szkoły zwalnia 

ucznia na czas określony z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu (ucznia) z zajęć 

podejmuje (dyrektor) na podstawie opinii o  braku możliwości ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub zwolniona. 

22. Dokumentacja realizacji podstawy programowej oraz oceniania bieżącego, 

śródrocznego i końcowego ma miejsce dzienniku elektronicznym „Librus”.  

23. Dane archiwizowane są na płytach CD, serwerze dziennika elektronicznego Librus, 

przechowywane i chronione zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. 

pkt. III. ust 2 j 

j) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

ust 4 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (niezgodnie z kryteriami oceniania 

zachowania ustalonymi przez radę pedagogiczną i zaopiniowanymi pozytywnie przez 

samorząd uczniowski i radę rodziców). Zastrzeżenia winny być zgłoszone w terminie do 7 2 

dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

ust. 6,7 
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W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły zajmujący w tej 

szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca  klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń.  

ust. 9 

 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

pkt. IV. Bieżąca kontrola postępów i wyników w nauce. 

ust. 2 

Ocenianie bieżące, mające na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają następujących form pracy ucznia: 

a) praca klasowa, sprawdziany, kartkówki, testy, 

b) prace domowe typu: wypracowania, referaty, projekt, prezentacje, zadania itp. 

c) zadania wykonywane podczas zajęć edukacyjnych. 

ust. 5 

Przy ustaleniu stopnia z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych w szczególności należy 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych (przedmiotów) zajęć, a także systematyczności udziału ucznia 

w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

ust. 6 

Rodziców (prawnych opiekunów) powiadamia się o zdobytych przez ucznia wynikach 

wpisem do dziennika elektronicznego Librus, zeszytu przedmiotowego, w razie konieczności 

telefonicznie lub listownie, na cotygodniowych dyżurach, na zebraniach z rodzicami oraz 

podczas wizyty rodzica w szkole.  
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pkt. 5 V. Zasady poprawiania ocen. 

ust 6 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

pkt. 6 VI. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne 

ust. 19 

W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z 

tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

pkt 7. VII. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

ust. 1a 

1. Egzaminy poprawkowe i sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia odwołującego 

się od oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa przeprowadzają komisje powołane 

przez dyrektora szkoły, w skład których wchodzą:  

a) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 

ust. 4 

4. Egzamin  poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności zajęć artystycznych,  

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.. 

ust. 7,8,9,10,11,12 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu sporządza się protokół 

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

nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, 

pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne 

prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o 

wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności i 
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ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki oraz ucznia spełniającego 

obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja w składzie: 

a) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest ten egzamin.  

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu 

sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był 

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

egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 51 

Rozdział XIV 

Postanowienia końcowe 

pkt. 2 

 II. Podstawa prawna: 

 

W opracowaniu Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki  

w Turku - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku wykorzystano następujące 

dokumenty: 

 

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Deklaracja Praw Dziecka oraz Konwencja 

o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dn. 20 listopada 1989r. 

2.  Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572,  

z późniejszymi zmianami ) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy 

(zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Obwieszczenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003r. w/s ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Karta Nauczyciela Dz. U. Nr 118 z 7 lipca 2003r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami 

oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 września 2006r. w/s zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, 

sprawdzianów w szkołach publicznych. 
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5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007. w/s zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, 

sprawdzianów w szkołach publicznych. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007. zmieniające 

rozporządzenie w/s warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów w szkołach 

publicznych. (Dz. U. Nr 130, poz.906 i 907) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 w sprawie 

sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. 

     w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające                                                                                                         

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające                   

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach  

publicznych 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające           

rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych 



 51 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół 

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

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

szkołach publicznych. 

 
 


