
Załącznik Nr 2 
 do Uchwały Nr XVII/ 82 /2008 
 Rady Powiatu w Szydłowcu  
 z dnia 11 kwietnia 2008r. 

 

Statut 
I Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Szydłowcu 
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
1. Nazwa i adres szkoły: I Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

Dla Dorosłych w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec.
2. I Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zwane dalej liceum 

uzupełniającym, jest placówką publiczną działającą w strukturze Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu z siedzibą przy ulicy 
Zamkowej 1, 26-500 Szydłowiec na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991r./Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/.  

 
§ 2. 

 

1. Liceum uzupełniające funkcjonuje na podstawie niniejszego Statutu, który stanowi 
podstawowy akt prawny regulujący jego działalność. Tworzone na podstawie tegoż
Statutu regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii w nim 
rozstrzygniętych. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Szydłowiecki. 
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum 

uzupełniającego jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 
4. Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym 

dającym możliwości dalszego kształcenia się w szkołach policealnych i na studiach 
wyższych. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania szkoły

§ 3. 
 

1. Liceum uzupełniające realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
oraz w oparciu o przepisy wydane na jej podstawie, a w szczególności: 

a) zapewnia wszechstronny rozwój słuchaczom w warunkach poszanowania 
ich godności oraz wolności światopoglądowe i wyznaniowe, 

b) rozwija u słuchaczy poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny 
oraz uczy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

c) kształtuje umiejętności współżycia z innymi, rozwija szacunek dla ludzi, 
d) przygotowuje do złożenia egzaminu wewnętrznego i egzaminu maturalnego. 

 
Rozdział III 

Organy szkoły, ich prawa, obowiązki i zasady działania 
 

§ 4. 
Organy szkoły

1. Organami liceum uzupełniającego są:
a) dyrektor szkoły, 
b) rada pedagogiczna, 
c) samorząd słuchaczy. 



§ 5. 
Dyrektor 

 
1. Obowiązki dyrektora liceum uzupełniającego pełni dyrektor Zespołu Szkół

Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 
2. Dyrektor liceum uzupełniającego jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych 

w szkole. 
3. Do obowiązków dyrektora należy opracowanie dokumentów programowo - 

organizacyjnych szkoły, a w szczególności: 
a) programu dydaktyczno-wychowawczego, 
b) rocznego planu pracy, 
c) przydziału czynności nauczycieli, 
d) rozkładu zajęć na poszczególne zjazdy, 
e) doboru właściwej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, 

4. Dyrektor liceum uzupełniającego zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia słuchaczom bezpieczeństwa w szkole, 
b) pełnienia nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli, organizowania 

doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej i dokonywania oceny pracy 
nauczycieli, 

c) realizowania uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 
d) współdziałania z samorządem słuchaczy, 
e) niezwłocznego przekazywania do wiadomości organowi prowadzącemu 

zaleceń wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
5. Dyrektor liceum uzupełniającego przedstawia radzie pedagogicznej, dwa razy w roku 

szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informację o działalności szkoły. 

6. Dyrektor liceum uzupełniającego ma prawo do: 
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 
b) przyjmowania słuchaczy do liceum uzupełniającego na zasadach określonych 

w dalszej części niniejszego Statutu, 
c) decydowania o wewnętrznej organizacji liceum uzupełniającego, 
d) reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentacji 

i korespondencji, 
e) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy liceum uzupełniającego – na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, jeżeli naruszył on w sposób drastyczny Statut 
szkoły, a w szczególności udowodniono mu zachowania godzące w ochronę
zdrowia i życia ludzkiego, kradzież, używanie lub rozprowadzanie narkotyków, 
celowe naruszenie mienia szkoły lub mienia osób trzecich bądź też nagminne 
opuszczanie zajęć szkolnych. 

7. Dyrektor liceum uzupełniającego odpowiada za: 
a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania, 
b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego 

i niniejszego Statutu, 
c) właściwe przechowywanie pieczęci urzędowych i druków ścisłego 

zarachowania, 
d) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania 

oraz za wydawanie słuchaczom dokumentów zgodnych z posiadaną przez 
szkołę dokumentacją,

e) przestrzeganie wymagań określonych w ustawie o systemie oświaty / Dz. U. 
z 2004r Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami/. 

8. W przypadku nieobecności dyrektora  jego obowiązki pełni upoważniony przez niego 
na piśmie członek rady pedagogicznej. 

9. Funkcję pracodawcy dla dyrektora liceum uzupełniającego spełnia organ prowadzący 
szkołę.



§ 6. 
Rada Pedagogiczna 

 
1. Rada pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację

programu edukacyjnego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem 
opiniodawczo-doradczym dyrektora. 

2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej nauczycieli jest obowiązkowy. 
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 
5. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, 

na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny bądź organu prowadzącego. 

6. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
7. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście z głosem 

doradczym. 
8. Przewodniczący rady pedagogicznej powiadamia jej członków o planowanym 

posiedzeniu co najmniej na 3 dni przed jego terminem. W wyjątkowych wypadkach 
termin ten może być skrócony. Formę powiadomienia ustala przewodniczący rady. 

9. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 50% członków rady. Uchwały rady winny być numerowane. 

10. Dyrektor liceum uzupełniającego wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych 
z przepisami prawa, powiadamiając o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 
w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny w tym 
względzie jest ostateczne. 

11. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które 
mogłyby naruszyć dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli liceum 
uzupełniającego, dyrektora i pozostałych pracowników szkoły. 

12. Wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 
13. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy liceum uzupełniającego, 
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy. 

14. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
a) plan rozwoju liceum uzupełniającego, 
b) przydział czynności nauczycieli, 
c) perspektywiczny plan rozwoju szkoły, 
d) projekt decyzji dyrektora liceum uzupełniającego o skreśleniu z listy 

słuchaczy, o ile z takim wnioskiem nie wystąpi sama rada pedagogiczna, 
e) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie dostosowania kształcenia 

do potrzeb tegoż środowiska. 
15. W sprawach wymienionych w ust.14 pkt. d oraz e rada pedagogiczna jest 

zobowiązana zasięgnąć opinii rady samorządu słuchaczy. 
 

§ 7. 
Samorząd Słuchaczy 

 
1. Samorząd słuchaczy jest organem reprezentującym społeczność słuchaczy. 
2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze liceum uzupełniającego. Słuchacze szkoły na 

ogólnym zebraniu wybierają radę samorządu oraz jej przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza. 

 



3. Ogólne zebranie słuchaczy ustala liczbę członków rady samorządu. 
4. Tryb pracy samorządu słuchaczy ustalony jest w regulaminie samorządu. 
5. Przewodniczący rady samorządu słuchaczy może być zaproszony na posiedzenie rady 

pedagogicznej celem przedstawienia opinii na temat organizacji i funkcjonowania 
szkoły. 

6. Rada samorządu słuchaczy może przedstawić dyrektorowi liceum uzupełniającego 
i radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw 
słuchaczy, a przede wszystkim: 

a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i celami, 
wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych, 

b) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i innej 
zgodnie z potrzebami słuchaczy i możliwościami organizacyjnymi szkoły. 

7. Organizowanie działalności, o której mowa w ust. 6 lit. b, wymaga uzgodnienia 
z dyrektorem liceum uzupełniającego. 

8. Dyrektor liceum uzupełniającego zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii rady 
samorządu słuchaczy przed podjęciem decyzji o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy 
szkoły. Termin wydania opinii przez radę samorządu wynosi 7 dni. 

9. Rada samorządu słuchaczy wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się słuchaczy, 
dobre wyniki w nauce, właściwą frekwencję na zajęciach konsultacyjnych i innych 
oraz kulturalne i przyjazne stosunki między słuchaczami i nauczycielami. 

 
Rozdział IV 

Organizacja liceum uzupełniającego 
 

§ 8. 
1. Podstawą prawną działalności liceum uzupełniającego jest niniejszy Statut. 
2. Kształcenie w liceum uzupełniającym  prowadzone jest w formie zaocznej. 
3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

szkolnych muszą być zgodne z kalendarzem roku szkolnego określonym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej określonym w odrębnych przepisach. 

4. Czas trwania  nauki wynosi 2 lata /4 semestry/. Podbudowę programową stanowi 
zasadnicza szkoła zawodowa. 

5. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest rok szkolny, który 
dzieli się na dwa semestry. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną liceum uzupełniającego jest oddział złożony             
ze słuchaczy, którzy w dwuletnim cyklu nauczania uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych w ramowym planie nauczania. 

7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny liceum uzupełniającego opracowany przez dyrektora 
liceum uzupełniającego do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny 
zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

8. W arkuszu organizacji liceum uzupełniającego zamieszcza się w szczególności: liczbę
pracowników liceum uzupełniającego, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący liceum uzupełniające oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor liceum 
uzupełniającego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

10. Szkoła obowiązana jest do realizacji ramowego planu nauczania określonego 
rozporządzeniem MENiS z 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania   
w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. – załącznik                              
nr 1 do rozporządzenia/.    

11. Godziny do dyspozycji dyrektora liceum uzupełniającego określone w ramowym 
planie nauczania mogą być wykorzystane w części lub całości wyłącznie za zgodą
dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami. 



12. Kształcenie w szkole opiera się na pracy nauczyciela ze słuchaczami w formie 
tzw. konsultacji i samodzielnej pracy słuchaczy. 

13. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa 
tygodnie przez dwa dni - w soboty i niedziele, wg ustalonej organizacji zajęć,
o których mowa w ust. 9. 

14. W czasie jednego semestru organizuje się dwie konferencje instruktażowe: pierwszą
wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.

15. Dyrektor liceum uzupełniającego powierza każdy oddział opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale. Wskazanym jest, aby nauczyciel 
wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania, dla zapewnienia 
ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej. 

16. Liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić, co najmniej: 
a) w klasie I – 30 słuchaczy, 
b) w klasie II – 25 słuchaczy. 

 W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może podjąć decyzję
o funkcjonowaniu oddziału z mniejszą liczbą słuchaczy. 

16.Godzina konsultacji trwa 45 minut. 
17.Dyrektor liceum uzupełniającego, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą

samorządu słuchaczy i organem prowadzącym, wyznacza na początku etapu 
edukacyjnego dla każdego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, których kształcenie 
odbywać się będzie w zakresie rozszerzonym, przeznaczając na ten cel odpowiednią
liczbę godzin określonych w ramowym planie nauczania. Decyzja w tym względzie 
winna uwzględniać zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, 
kadrowe i finansowe szkoły. 

 
§ 9. 

 
1. Szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy umożliwiając im osiąganie 

jak najlepszych wyników nauczania poprzez: 
a) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania, 
b) udzielanie porad dotyczących skutecznych metod przyswajania wiedzy, 
c) zadawanie i ocenianie prac kontrolnych. 

2. Szkoła zapewnia słuchaczom korzystanie z: 
a) pomieszczeń do nauki, 
b) biblioteki i czytelni, 
c) świetlicy, 
d) stołówki szkolnej. 

3. W celu wyrównania poziomu przygotowywania słuchaczy do nauki liceum 
uzupełniające może organizować odpłatnie kursy wyrównawcze. 

 
§ 10. 

 
1. Dyrektor liceum uzupełniającego może utworzyć zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora liceum 

uzupełniającego. 
3. Cele i zadania zespołów, o których mowa w ust.1, mogą obejmować m.in.: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli mającej na celu uzgodnienie sposobów 
realizacji programu nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, 
a także wydawanie opinii w sprawie wyboru programu nauczania, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz 
sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli początkujących, 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także
w uzupełnieniu ich wyposażenia, 

e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych 
i eksperymentalnych programów nauczania. 



§ 11. 
 

1. Przepływ informacji w szkole odbywa się w drodze zapisów dokonywanych w: 
a) księdze protokołów rady pedagogicznej, 
b) księdze zarządzeń dyrektora liceum uzupełniającego, 
c) księgach protokołów zespołów przedmiotowych lub innych zespołów.  

 
§ 12. 

 
1. O przyjęcie na pierwszy semestr liceum uzupełniającego mogą ubiegać się absolwenci 

zasadniczej szkoły zawodowej, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku 
kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor liceum 
uzupełniającego powołuje Szkolną Komisją Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną i wyznacza 
jej przewodniczącego. 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy w szczególności: 
a) przekazanie kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 
b) dokonanie analizy złożonych dokumentów,  
c) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wg ustalonych przez 

komisję kryteriów, 
d) ustalanie, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, listy 

kandydatów, następnie ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum 
uzupełniającego, 

e) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, wg określonego 
wzoru. 

3. Dyrektor liceum uzupełniającego może odstąpić od powołania Komisji, o której mowa 
w ust. 2, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do liceum 
uzupełniającego jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi liceum uzupełniające 
dysponuje. 

4. Kandydat może być przyjęty do liceum uzupełniającego na podstawie: 
a) kolejności zgłoszeń,
b) konkursu świadectw. 

 Decyzję o wyborze formy przyjęcia podejmuje każdorazowo Szkolna Komisja 
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna. 

5. Na semestr programowo wyższy można przyjąć słuchacza na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy programowo niższej, jak również wpisu do indeksu, bądź odpisu 
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł.

6. Na semestr programowo wyższy, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 
słuchacza zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany 
w zakresie rozszerzonym, można przyjąć słuchacza na podstawie pozytywnych 
wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych 
w odrębnych przepisach. Egzaminy takie przeprowadza się z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej, 
do którego słuchacz przechodzi, a różnice programowe uzupełniane muszą być
w warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

7. Decyzję każdorazowo podejmuje dyrektor liceum uzupełniającego na podstawie 
odpowiednio umotywowanego i udokumentowanego podania. 

8. Słuchacz jest zobowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, o których mowa w ust. 6, w terminie określonym przez dyrektora. 

9. Kandydat może być przyjęty do liceum uzupełniającego w semestrze jesiennym, 
najpóźniej do 30 września, a w semestrze wiosennym - do 28 lutego. 

 



§ 13. 
 

Organizacja biblioteki szkolnej 
 

1. Słuchacze i nauczyciele liceum uzupełniającego korzystają z biblioteki szkolnej                   
i czytelni Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 

2. Biblioteka szkolna pracuje wg godzin ustalonych przez dyrektora liceum 
uzupełniającego. 

3. Biblioteka jest czynna w dniach zajęć konsultacyjnych i sesji  egzaminacyjnych 
słuchaczy. 

4. Liczba godzin pracy biblioteki szkolnej powinna umożliwiać dostęp do zbiorów 
podczas zajęć konsultacyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu. 

5. Zadania nauczyciela biblioteki: 
a) udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni i czytelni, 
b) udzielanie porad bibliotecznych, 
c) uzupełnianie kartoteki tekstowej i zagadnieniowej, 
d) rozwijanie potrzeb czytelniczych słuchaczy, 
e) prowadzenie konsultacji bibliotecznych,  
f) organizowanie wystaw ciekawych i wartościowych książek, 
g) prowadzenie konserwacji książek,  
h) uzupełnianie i selekcja zbiorów bibliotecznych, 
i) współpraca z dyrektorem liceum uzupełniającego i nauczycielami w zakresie 

rozwoju czytelnictwa wśród słuchaczy, 
j) prenumerata i udostępnianie czasopism. 

 
Rozdział V

Wewnątrzszkolny system oceniania 
 

§ 14. 
Klasyfikacja i skala ocen 

 
1. Każdy rok nauki składa się z dwóch semestrów: 

a) semestr jesienny trwa od 1 września do 31 stycznia, 
b) semestr wiosenny trwa od 1 lutego do 30 czerwca. 

2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne 
przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania. 

3. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
4. Oceny semestralne ustala się według następującej skali ocen: 

� celujący (6)           -  cel. 
� bardzo dobry (5)   -  bdb. 
� dobry (4)               - db. 
� dostateczny (3)      - dst. 
� dopuszczający (2)  - dop. 
� niedostateczny (1)  - ndst.. 

5. Nauczyciel przyjmuje następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 
a) ocena celująca (6) oznacza, że osiągnięcia słuchacza wyraźnie wykraczają poza 

osiągnięcia edukacyjne przewidywane w realizowanym przez nauczyciela 
programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą 
samodzielność w ich uzyskiwaniu, 

b) ocena bardzo dobra (5) oznacza, że słuchacz opanował pełen zakres wiadomości 
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 
nauczania, 

c) ocena dobra (4) oznacza, że opanowanie przez słuchacza zakresu wiadomości 
i umiejętności przewidywanych w realizowanym przez nauczyciela programie 
nauczania nie jest pełne, ale słuchacz nie prognozuje żadnych kłopotów 
w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, 



d) ocena dostateczna (3) oznacza, że słuchacz opanował w niepełnym zakresie 
podstawy programowe, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu 
kolejnych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu, słuchacz 
rozwiązuje jednak typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności, 

e) ocena dopuszczająca (2) oznacza, że słuchacz ma braki w opanowaniu podstaw 
programowych, z pomocą nauczyciela rozwiązuje jednak typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

f) ocena niedostateczna (1) oznacza, że słuchacz wyraźnie nie spełnia oczekiwań
określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 
co uniemożliwia bezpośrednią kontynuację nauki. 

 
§ 15. 

Zasady dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych 
 

1. Po zrealizowaniu obowiązkowych konsultacji w danym semestrze odbywa się
klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej celem dopuszczenia słuchaczy do 
egzaminów semestralnych. Słuchacz zostaje dopuszczony do egzaminów 
semestralnych przez radę pedagogiczną jeżeli: 

a) uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, 
b) złożył prace kontrolne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w wyznaczonym 

przez dyrektora liceum uzupełniającego terminie, które zostały pozytywnie 
ocenione.  

2. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie 
uczęszczał na obowiązkowe konsultacje z przyczyn usprawiedliwionych (dłuższa 
choroba, pobyt w szpitalu itp.) pod warunkiem, że z wymaganych prac kontrolnych 
uzyskał pozytywne oceny. 

 
§ 16. 

Zasady przeprowadzania egzaminów semestralnych 
 

1. Egzaminy semestralne w semestrze jesiennym przeprowadza się w styczniu, 
w semestrze wiosennym w czerwcu, po zrealizowaniu zaplanowanych konsultacji 
w poszczególnych semestrach i po odbyciu klasyfikacyjnego posiedzenia rady 
pedagogicznej. 

2. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się
z części pisemnej oraz ustnej, natomiast egzaminy semestralne z pozostałych zajęć 
edukacyjnych zdaje się ustnie. 

3. Prace pisemne z języka polskiego i języków obcych - zarówno semestralne jak 
i kontrolne - winny być opatrzone szczegółową recenzją nauczyciela. 

4. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli: 
a) z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą,
b) był aktywny na zajęciach, 
c) wykazywał się wysoką frekwencją na zajęciach. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 
semestralnych, (np. pobyt w szpitalu, dłuższa choroba itp.) zdaje te egzaminy 
w terminie dodatkowym wyznaczonym przez  dyrektora liceum uzupełniającego. 
Usprawiedliwienie nieobecności winno być przez słuchacza udokumentowane. 

6. Termin dodatkowy wyznacza się:
a) po zakończeniu semestru jesiennego, najpóźniej do końca lutego, 
b) po zakończeniu semestru wiosennego, najpóźniej do dnia 15 września. 
 



§ 17. 
Promowanie słuchaczy 

 
1. Słuchacz jest promowany na semestr wyższy, jeżeli z poszczególnych egzaminów 

semestralnych objętych szkolnym planem nauczania w danym semestrze uzyskał
oceny pozytywne. 

 
§ 18. 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 
 

1. Słuchacz, który otrzymał jedną ocenę niedostateczną z egzaminu semestralnego 
ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor liceum uzupełniającego: 

a) po zakończeniu semestru jesiennego do końca lutego,  
b) po zakończeniu semestru wiosennego do 15 września. 

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się
z części pisemnej oraz ustnej, zaś egzaminy z pozostałych zajęć edukacyjnych zdaje 
się ustnie. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół,
dołączając do niego pisemne odpowiedzi słuchacza i krótką informację
o odpowiedziach ustnych. 

6. Słuchacz, po złożeniu egzaminu poprawkowego z wynikiem pozytywnym, jest 
promowany na semestr wyższy. 

7. Słuchacz, który nie uzyskał promocji, ma prawo powtarzać dany semestr. 
8. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania 

nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę
klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania 
na te zajęcia. 

 
Rozdział VI 

Prawa i obowiązki nauczycieli 
 

§ 19. 
 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy i Statutu szkoły. 

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych w szkole jest posiadanie 
kwalifikacji do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej ustalonych przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 

3. Nauczyciel poza wyznaczonymi godzinami zajęć konsultacyjnych wynikającymi 
z obowiązkowego planu nauczania jest zobowiązany do wykonywania innych zadań
zleconych przez dyrektora liceum uzupełniającego związanych z organizacją
i realizacją procesu dydaktycznego. 

4. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy: 
a) dbałość o wysoką jakość pracy w zakresie nauczanego przedmiotu, 
b) obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich słuchaczy, 
c) udzielanie słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu trudności, 
d) prawidłowe i systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji 

przebiegu nauczania, 
e) systematyczne kontrolowanie obecności słuchaczy na zajęciach, 
f) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołów 

przedmiotowych. 
g) najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych poinformowanie 

słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych oraz kryteriach oceniania,  
h) obniżenie wymagań edukacyjnych wobec słuchaczy, którzy przedłożą pisemną

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą trudności 
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 



5. Nauczyciele w szczególności mają prawo:  
a) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 

i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego  przedmiotu (przedmiotów), 
b) egzekwować od słuchaczy sformułowane przez siebie wymagania edukacyjne. 

6. Nauczyciel odpowiada za: 
a) stopień realizacji obowiązkowego programu nauczania, 
b) poziom wyników edukacyjnych, 

 7. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest: 
a) sprawowanie opieki nad słuchaczami,  
b) wspomaganie słuchaczy w procesie edukacji, 
c) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy 

słuchaczami, 
d) otaczanie indywidualną opieką każdego ze słuchaczy, 
e) planowanie i organizowanie wspólne ze słuchaczami różnych form życia 

zespołowego, 
f) współdziałanie z nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów, mające na 

celu udzielanie pomocy słuchaczom mającym trudności w nauce, 
g) otaczanie indywidualną opiekę słuchaczy szczególnie uzdolnionych. 

 
Rozdział VII 

Prawa i obowiązki słuchaczy 
 

§ 20. 
 

1. Słuchaczowi liceum uzupełniającego przysługują następujące prawa: 
a) prawo do nauki w wybranej przez siebie formie i kierunku prowadzących do 

osiągnięcia jak najlepszych wyników, 
b) prawo do ochrony i poszanowania godności osobistej, a także do zachowania 

własnej tożsamości,  
c) prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

zdobywania wiedzy i umiejętności, a także światopoglądowych i religijnych, 
d) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz innych ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, 
e) prawo do pomocy ze strony nauczycieli w nauce, pisaniu prac kontrolnych, 

a także - w razie potrzeby - do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, 
f) prawo do indywidualnej pomocy nauczycieli i opiekuna klasy w sprawach 

związanych z realizacją programu nauczania, 
g) prawo do nagród za szczególne wyniki w nauce zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
h) prawo zgłoszenia do dyrekcji liceum uzupełniającego postulatów i wniosków 

dotyczących szkoły i wszelkich spraw słuchaczy, 
i) prawo do pełnego dostępu do informacji w przystępnej, możliwej na terenie 

liceum uzupełniającego, formie. 
2. Słuchacz ma obowiązek: 

a) przestrzegać Statutu szkoły, wykonywać zarządzenia dyrektora i rady 
pedagogicznej oraz rady samorządu słuchaczy, 

b) w sposób systematyczny zdobywać wiedzę celem należytego przygotowania 
się do egzaminu dojrzałości, 

c) postępować zgodnie z dobrem liceum uzupełniającego, dbać o honor 
i tradycje szkoły, 

d) okazywać należyty szacunek pracownikom liceum uzupełniającego, 
e) szanować mienie szkoły. 

3. Słuchacza obowiązuje aktywny udział w zajęciach konsultacyjnych oraz terminowe 
składanie egzaminów i wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych 
przewidzianych w planie nauczania. 

4. Słuchacz przed otrzymaniem świadectwa (dyplomu) ukończenia liceum 
uzupełniającego, względnie przed wcześniejszym przerwaniem nauki, powinien 
uregulować wszystkie zobowiązania wobec szkoły. 



5. Obecność słuchacza jest kontrolowana na wszystkich zajęciach dydaktycznych. 
6. W przypadku zaprzestania uczęszczania na zajęcia edukacyjne słuchacz ma 

obowiązek powiadomić o tym fakcie, na piśmie, dyrektora liceum uzupełniającego. 
7. Interesy słuchaczy wobec dyrektora liceum uzupełniającego i rady pedagogicznej  

reprezentuje rada samorządu słuchaczy. 
8. Decyzją dyrektora liceum uzupełniającego, na podstawie uchwały rady pedagogicznej 

i po zasięgnięciu opinii rady samorządu słuchaczy, słuchacz może być skreślony z listy 
słuchaczy za naruszenie w sposób drastyczny Statutu szkoły, a w szczególności gdy 
udowodniono mu kradzież, używanie lub rozprowadzanie narkotyków, celowe 
naruszenie mienia szkoły lub życia osób trzecich, dopuszczenie się zachowania 
godzącego w ochronę zdrowia i życia ludzkiego, nieusprawiedliwione nagminne 
opuszczanie zajęć szkolnych. 

 
Rozdział VIII 

Rodzaje nagród i kar. Tryb odwoływania od kary 
 

§ 21. 
 

1. Słuchacze wyróżniający się w nauce i działalności na rzecz liceum uzupełniającego 
mogą być nagradzani. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 
a) pochwała ustna przez nauczyciela wychowawcę,
b) pochwała ustna przez dyrektora liceum uzupełniającego, 
c) dyplom uznania,  
d) nagroda książkowa, 
e) nagroda rzeczowa. 

3. Szkoła, na wniosek organu prowadzącego, może rozszerzyć zakres przyznawanych 
nagród o inne, niż wymienione w ust. 2. 

4. Szkoła, na wniosek organu prowadzącego, może przyznawać wyróżnienia bądź
nagrody klasom lub słuchaczom za osiągnięcia w pracy społecznej, nauce 
i zachowaniu oraz innej działalności szkolnej. 

5. Nagrody wymienione w ust. 2 pkt. b, c, d przyznaje dyrektor liceum uzupełniającego. 
6. Słuchacz podlega karze za nieprzestrzeganie Statutu szkoły. 
7. Ustala się następujące rodzaj kar: 

a) upomnienie nauczyciela wychowawcy, 
b) ustne upomnienie dyrektora liceum uzupełniającego,  
c) nagana dyrektora liceum uzupełniającego,  
d) zawieszenie w prawach słuchacza liceum uzupełniającego na czas określony, 
e) skreślenie z listy słuchaczy / wydalenie ze szkoły/. 

8. Skreślenie z listy słuchaczy następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 
zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. 

9. Słuchacz może być ukarany za: 
a) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły, 
b) celowe zniszczenie wyposażenia szkoły, 
c) lekceważenie poleceń dyrektora liceum uzupełniającego, 
d) nagminne spóźnianie się na zajęcia, 
e) nieprzestrzeganie zasad współżycia w odniesieniu do wszystkich członków 

społeczności szkolnej, 
f) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. 

10. Słuchacz jest zobowiązany do naprawienia szkody i do poniesienia odpowiedzialności 
materialnej za celowe zniszczenie majątku szkoły. 

11. W przypadku zachowania słuchacza, które zagraża zdrowiu i życiu jego i innych osób, 
liceum uzupełniające zgłasza ten fakt odpowiednim instytucjom, np. policji. 

12. Słuchacz może odwołać się od nałożonej kary w terminie 7 dni od daty 
poinformowania go o nałożonej karze, w przypadkach, gdy: 

a) jego zdaniem zastosowana kara jest nieodpowiednia w stosunku do winy,  
b) żywi przekonanie, że został ukarany niesłusznie. 



13. Kary wymienione w ust. 7 pkt. b, c, d i e zatwierdza rada pedagogiczna, odwołanie 
od tych kar rozpatruje również rada pedagogiczna. 

14. Od decyzji rady pedagogicznej i dyrektora liceum uzupełniającego służy odwołanie do 
organu prowadzącego, którego decyzja jest ostateczna. 

15. Od momentu wniesienia odwołania do jego rozpatrzenia przez dyrektora liceum 
uzupełniającego, radę pedagogiczną lub organ prowadzący, wykonanie kary podlega 
zawieszeniu. 

 
Rozdział IX 

Pracownicy niepedagogiczni 
 

§ 22. 
 

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor liceum uzupełniającego. 
2. Do zakresu zadań pracowników niepedagogicznych należy w szczególności: 

h) prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkoły, 
i) załatwiania spraw interesantów, 
j) utrzymanie czystości w budynku szkoły, 
k) wykonywanie  innych prac zleconych przez dyrektora liceum uzupełniającego. 

 
Rozdział X

Dokumentacja 
 

§ 23. 
 

1. Szkoła prowadzi dokumentację na podstawie ustalonych odrębnych przepisów.  
2. Dyrektor szkoły odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  
 

§ 24. 
1. Dokumentację podstawową, którą winna prowadzić liceum uzupełniające, stanowią:

1. księga słuchaczy,  
2. dzienniki lekcyjne/ bez danych dot. rodziców i ocen z zachowania/, 
3. arkusze ocen, 
4. księgi ocen, 
5. książka protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej, 
6. przydziały czynności nauczycieli, 
7. teczki osobowe nauczycieli, 
8. indeksy słuchaczy, 
9. pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy, 
10. plany pracy liceum uzupełniającego, 
11. teczki słuchaczy,  
12. Statut szkoły, 
13. wykazy kadry pedagogicznej, 
14. wpisy szkoły do ewidencji organu samorządowego, 
15. decyzje o nadaniu uprawnień szkół publicznych, 
16. książka zarządzeń dyrektora liceum uzupełniającego, 
17. protokoły egzaminacyjne-poprawkowe i klasyfikacyjne, 
18. protokoły z odbytych praktyk zawodowych, 
19. książka kontroli Sanepid-u, 
20. programy nauczania, 
21. książka druków ścisłego zarachowania. 
 



§ 25. 
 

1. Dyrektor liceum uzupełniającego może prowadzić inną dokumentację, niewymienioną
w §24,  wg własnych potrzeb. 

§ 26. 
 

1. Dokumentacja wymieniona w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 21 jest do względu 
organów nadzorującego i prowadzącego, zaś wymieniona w pozostałych pozycjach jest do 
wglądu słuchaczy. Wgląd słuchaczy może odbywać się wyłącznie na terenie szkoły
w obecności dyrektora liceum uzupełniającego lub wyznaczonej przez niego osoby. Zabrania 
się słuchaczom dokonywania odpisów /ksero/ tych dokumentów. 

 
§ 27. 

 
Za właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania odpowiada 
dyrektor liceum uzupełniającego.  

 
Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 
 

§28. 
1. Szkoła używa pieczęci (okrągłej) o treści: 
 

I Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szydłowcu 
 

2. Wszelkie zmiany w Statucie  liceum uzupełniającego wprowadza rada pedagogiczna 
zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r., Nr 256, poz. 2572). 

3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 


