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Rozdział 1                                                                                                                                  

Informacje o szkole 

§ 1. 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zwane dalej „szkołą”, jest publiczną 

 szkołą dla dorosłych. 

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława 

Maczka w Koronowie. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek w Koronowie przy ul. Dworcowej 53. 

4. Zajęcia szkolne realizowane są także w budynku przy ul. Ogrodowej 58. 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Bydgoski. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko – Pomorski Kurator 

Oświaty. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  

z budżetu, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy budżetu Powiatu 

Bydgoskiego. 

4. Obsługę administracyjno – finansową prowadzi Powiatowe Centrum 

Zarządzania Oświatą Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z siedzibą przy  

ul. Ogrodowej 58 w Koronowie. 

5. Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym. 

6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koronowie (napis w otoku wokół wizerunku 

orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej). 

7. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:  

Zespół Szkół Zawodowych 

 im. gen. Stanisława Maczka 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 ul. Dworcowa 53, tel. 52328 22 46 

 86-010 Koronowo 

8. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej  

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 3. 

 

1. Szkoła umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi cztery lata. 

3. Słuchaczem szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

4. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają 

odrębne przepisy. 
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5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej. 

6. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. szkoła prowadzi klasy 

trzyletniego technikum, do których zastosowanie mają przepisy niniejszego statutu. 

 

Rozdział 2                                                                                                                                             

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania 

§ 4. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla 

liceum. 

2. Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych objętych realizowanymi programami nauczania, niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły.  

3. Zasady oceniania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 

sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych określa Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

4. Szkoła wspiera słuchaczy w świadomym wyborze dalszego kształcenia 

lub wykonywania wybranego zawodu. 

5. Opierając się na obowiązujących aktualnie przepisach prawa szkoła realizuje 

cele i zadania poprzez: wpajanie zasad współżycia w społeczeństwie demokratycznym, 

pełne poszanowanie prawa jednostki do własnej osobowości, przekonań religijnych  

i filozoficznych, przestrzeganie ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych. 

 

§ 5. 

 

1. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki nauki,  

w tym w szczególności: 

1) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 

2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

3) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 

4) nieograniczony dostęp do środków czystości. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo słuchaczy i ochrania ich zdrowie od chwili 

wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania słuchaczy w czasie pobytu  

w szkole, a także o tym jaki jest porządek i organizacja  zajęć. 

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia słuchaczy zobowiązani są dbać wszyscy 

pracownicy szkoły zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań 

odpowiedzialności i uprawnień.  

5. Zasady opieki nad słuchaczami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  

pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy oraz określone przez 

dyrektora w drodze zarządzenia: 

1) procedura organizacji wycieczek szkolnych; 

2) procedura wyjść grupowych słuchaczy poza teren szkoły. 

6. Elementem wspomagającym działania szkoły  w zapewnieniu słuchaczom  

i pracownikom bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.  
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7. Do organizacji szkolnego monitoringu w tym przetwarzania  

i przechowywania danych pozyskanych w  nagraniach, zastosowanie mają odrębne 

przepisy.  

8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 

słuchaczy, nauczycieli  i osoby odwiedzające szkołę. 

9. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku określa dyrektor  

w drodze zarządzenia.   

10. W szkole działa zespół nauczycieli do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  

w szkole, którego zadaniem jest integrowanie działań na rzecz podnoszenia jakości 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w szkole. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 6. 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, którego funkcję pełni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. 

Stanisława Maczka w Koronowie; 

2) rada pedagogiczna, której funkcję pełni wspólna rada pedagogiczna szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka  

w Koronowie; 

3) samorząd słuchaczy. 

 

§ 7. 

 

1. Dyrektor  jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje  

ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone  

w odrębnych przepisach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, którą 

zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno – prawnych  

na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy; 

5) przewodniczącego rady pedagogicznej Liceum dla Dorosłych; 

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

3. Szczegółowe zadania dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz odrębne przepisy dotyczące 

obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.  

4. Dyrektor  odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania szkoły, w tym  

w szczególności za zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej 

realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 

5. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji 

przypisanych jej zadań. 
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6. Dyrektor po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego sporządza informację o działalności szkoły, w tym wyniki i wnioski  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przekazuje je radzie pedagogicznej. 

7. Informacja  o której mowa w ust. 6 zawiera: 

1) zestawienia danych o realizacji zadań statutowych szkoły; 

2) ocenę realizacji zadań statutowych szkoły w odniesieniu do prawa oświatowego  

i jego zmian; 

3) ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym: wyniki 

ewaluacji, kontroli i wspomagania realizowanego w ramach nadzoru 

pedagogicznego; 

4) wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez dyrektora; 

5) wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne. 

9. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły 

przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

10. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje 

zarządzenia.  

 

§ 8. 

 

1. W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki 

przejmuje wyznaczony wicedyrektor wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego 

nieobecności, kolejny wicedyrektor. 

§ 9. 

 

1. Rada pedagogiczna  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji 

 statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia. 

2. Rada pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących  

i opiniujących, które szczegółowo określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).  

3. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy 

oraz wniosków o skreślenie słuchaczy z listy słuchaczy szkoły. 

4. Rada pedagogiczna odpowiada za jakość pracy szkoły i w tym zakresie 

opiniuje realizowane w szkole zestawy programów nauczania. 

5. Obowiązkiem rady pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły i w tym 

zakresie po przyjęciu rocznej informacji dyrektora o pracy szkoły, o której mowa  

w § 16 ustala wnioski dotyczące doskonalenia pracy szkoły, a także zatwierdza 

organizację doskonalenia nauczycieli. 

6. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu 

powołanego przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora, a także wydaje opinie w 

sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole oraz opiniuje wnioski dyrektora 

w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i niepedagogicznych 

pracowników szkoły. 
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7. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie”. 

 

§ 10. 

 

1. Samorząd słuchaczy jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół 

słuchaczy w danym roku szkolnym. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu słuchaczy  określa 

„Regulaminu Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława 

Maczka w Koronowie” uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym.   

3. Samorząd słuchaczy stoi na straży przestrzegania praw słuchaczy w szkole 

oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami. 

4. Szczegółowe prawa samorządu słuchaczy określa art. 85 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 

 

§ 11. 

 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej. 

3. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji 

pomiędzy  organami szkoły z uwzględnieniem  sposobu wewnątrzszkolnego publikowania 

uchwał organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna.  

 

§ 12. 

 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych 

organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą 

wyłącznie członkowie tych organów. 

2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia 

protokołu ze spotkania negocjacyjnego. 

3. Sprawy sporne między organami szkoły innymi niż dyrektor rozstrzyga 

dyrektor. 

4. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest 

przedstawiciel organu niezaangażowanego w rozstrzyganą sytuację sporną, wyznaczony 

przez władze tego organu. 
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Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 13. 

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 

 dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich  określają odrębne 

przepisy.  

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy się 31 sierpnia 

następnego roku kalendarzowego. Pierwszy semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych we wrześniu do 31 stycznia. Drugi semestr rozpoczyna się 1 lutego  

i trwa do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

3. Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły 

kalendarz organizacji roku szkolnego. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone  

w systemie semestralno – lekcyjnym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

7. Podziału na grupy na zajęciach dokonuje się zgodnie z przepisami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz możliwościami finansowymi szkoły. 

8. Koła zainteresowań, wycieczki i wyjazdy mogą być prowadzone  

i organizowane dla poszczególnych oddziałów lub w grupach międzyoddziałowych  

i międzyklasowych; zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych. 

9. Szkoła będzie przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne  

na podstawie pisemnej umowy. 

10. Szkoła nie przygotowuje słuchaczy do egzaminów eksternistycznych. 

§ 14. 

 

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego                                                  

z uwzględnieniem  danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji 

organu prowadzącego podjętych w innym trybie. 

2. Organizacja roku szkolnego zawiera w szczególności: 

1) przydział słuchaczy do danych oddziałów i grup, dla których zaplanowano zajęcia 

dydaktyczne; 

2) przydział opiekunów do oddziałów;  

3) organizację zajęć dydaktycznych przewidzianych w arkuszu organizacyjnym; 

4) organizację biblioteki szkolnej; 

5) organizację pracy pracowników obsługi i administracji. 

3. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji pracy szkoły zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę. Podstawą 
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opracowania arkusza organizacji szkoły są szkolne plany nauczania określające liczbę 

godzin lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów, godzin do dyspozycji dyrektora szkoły 

oraz innych zajęć, które szkoła jest zobowiązana realizować. 

4. Plan lekcji zawiera stałe, obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia 

dydaktyczne, ustalony jest przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacji pracy 

szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 15. 

 

1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę 

szkolnego centrum informacji, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań 

dydaktycznych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej. 

2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok 

szkolny. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma)  

i dokumenty   niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i inne materiały wspierające 

edukację; 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma dla młodzieży; 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne; 

8) wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktycznej nauczycieli; 

9) zbiory multimedialne; 

10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały 

regionalne. 

6. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) słuchaczami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania ich indywidualnych zainteresowań czytelniczych; 

b) wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i samokształcenia; 

c) rozbudzania u słuchaczy szacunku do podręczników i odpowiedzialności  

za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych; 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych. 

7. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno – oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych 

oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

8. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa regulamin biblioteki 

wprowadzony zarządzeniem dyrektora. 
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9. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadza się na zasadzie 

scontrum i w terminach określonych w przepisach prawa o rachunkowości,  

z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły 

 

§ 16. 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są: 

1) nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjne; 

2) bibliotekarz; 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy: 

1) sekretarz szkoły; 

2) administrator systemów informatycznych i bazy danych; 

3) pracownicy administracji; 

4) pracownicy obsługi. 

4. W szkole utworzono stanowiska wicedyrektorów, których powołuje  

i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej. 

 

§ 17. 

 
1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne zadania szkoły zgodnie z jej charakterem 

określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy dydaktycznej  

i sposób sprawowania opieki nad słuchaczami w zakresie powierzonych mu  zadań, 

odpowiedzialności i uprawnień. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem słuchaczy.  

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie programów pracy szkoły  w powierzonych mu zajęciach edukacyjnych; 

2) zapewnienie słuchaczom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych 

przez szkołę, w tym: 

a) systematyczne kontrolowanie miejsc w których przebywają słuchacze pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych,  zasad 

organizacji wycieczek i innych przepisów o organizacji pracy szkoły i 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

3) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

słuchaczy zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 

4) systematyczne kontrolowanie obecności słuchaczy na zajęciach; 

5) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

6) wspieranie słuchaczy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych; 
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7) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie; 

8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie 

wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie  

w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje 

wspomagające szkołę. 

 

§ 18. 

 

1. W szkole utworzone są stanowiska wicedyrektorów, których powołuje  

i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej. 

2. Do zakresu zadań wicedyrektorów należy w szczególności: 

1) współdziałanie z dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego; 

2) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności; 

3) wspomaganie dyrektora szkoły w przygotowaniu projektów: arkusza organizacji 

pracy szkoły, rocznego planu pracy szkoły, rocznego kalendarza szkoły; 

4) kontrola nad prawidłową realizacją planów i programów nauczania; 

5) nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej;  

6) kontrola dokumentacji pedagogicznej; 

7) comiesięczne rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli; 

8) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach nagród dla nauczycieli; 

9) wnioskowanie do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych; 

10) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień 

wicedyrektorów określa dyrektor. 

 

Rozdział 6 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 19. 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest: 

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

w tym zakresie; 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie słuchaczowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju; 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu słuchacz spełnił wymagania 

programowe postawione przez nauczyciela. 
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4. Ocenianie wiedzy i umiejętności słuchacza powinno być dokonywane: 

1) systematycznie i na bieżąco; 

2) w różnorodnych formach;  

3) w warunkach zapewniających obiektywność oceny; 

4) jawnie (kryteria ocen powinny być znane słuchaczom); 

5) rzetelnie; 

6) sprawiedliwie. 

§ 20. 

 

1. Podstawą ustalania w szkole semestralnych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są  wymagania 

edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do wiadomości słuchaczy. 

2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia słuchacza, niezbędne  

do uzyskania poszczególnych semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych, 

odnoszące się do realizowanego  programu nauczania. 

3. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne określa: 

1) poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny; 

2) formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wagi dla ocen bieżących. 

4. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz formy 

sprawdzania osiągnięć słuchaczy znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania 

opracowanych przez nauczycieli realizujących te zajęcia. 

5. Oceny z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów nauczania 

dokonywane są na podstawie egzaminów pisemnych i ustnych. 

6. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

7. Słuchaczom nie ustala się ocen zachowania. 

§ 21. 

 

1. Egzaminy semestralne i końcowe w szkole przeprowadza się według 

następujących zasad: 

1) podstawą oceniania i klasyfikowania są egzaminy semestralne i końcowe; 

2) egzaminy końcowe przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych 

planem nauczania danego semestru, których nauka jest w semestrach następnych; 

3) egzaminy końcowe przeprowadza się w semestrach, w których kończy się nauczanie 

poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć nauczania w semestrze programowo najwyższym; 

4) warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest uczęszczanie  

na obowiązkowe konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na 

te zajęcia oraz otrzymanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i prac kontrolnych 

przewidzianych planem nauczania; 

5) w przypadku, gdy słuchacz otrzyma ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej 

obowiązany jest wykonać w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę 

kontrolną; 

6) słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminów 

semestralnych w danej sesji egzaminacyjnej, składa te egzaminy w terminie 

dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 
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7) terminy dodatkowe, o których mowa wyżej powinny być wyznaczone  

po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego, a w sesji wiosennej 

odpowiednio do 31 sierpnia; 

8) słuchacze zdają egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, języka obcego 

 i matematyki; z pozostałych zajęć edukacyjnych słuchacze zdają tylko egzamin ustny; 

9) słuchacz może być zwolniony przez nauczyciela egzaminatora z ustnego egzaminu 

semestralnego jeżeli w ciągu semestru był aktywny na obowiązkowych zajęciach, 

otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą z egzaminu semestralnego pisemnego  

i uzyskał z ćwiczeń oraz prac kontrolnych odnotowanych w dzienniku zajęć  

w większości oceny bardzo dobre i dobre; zwolnienie to jest równoznaczne  

ze złożeniem egzaminu semestralnego z wynikiem co najmniej bardzo dobrym; 

10) egzaminy semestralne lub końcowe ustne przeprowadzają nauczyciele określonych 

zajęć edukacyjnych uczących w danym oddziale; w uzasadnionych przypadkach 

dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych; 

11) tematy egzaminu semestralnego pisemnego i ustnego w danym semestrze opracowuje 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i przedkłada je dyrektorowi najpóźniej na dwa 

tygodnie przed sesją egzaminacyjną; 

12) termin egzaminów semestralnych i końcowych powinien być podany  

do wiadomości słuchacza przez dyrektora szkoły co najmniej na dwa tygodnie przed 

egzaminem końcowym i powinny obejmować podstawowe zagadnienia programowe  

z zakresu całego programu danych zajęć edukacyjnych; 

13) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać dwa egzaminy pisemne lub trzy 

egzaminy ustne. 

2. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności słuchacza: prace kontrolne, 

egzamin ustny, egzamin pisemny. 

3. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty 

przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio 

semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na te zajęcia. 

4. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał 

egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących  

w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na nie. 

5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w §18 ust.3 i 4 w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz 

podstawę prawną zwolnienia. 

6. Kontrolę nad przebiegiem egzaminów semestralnych lub końcowych 

pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły. 

7. Semestralne klasyfikowanie słuchaczy obejmuje: 

1) ustalenie listy słuchaczy klasyfikowanych i nieklasyfikowanych w danym semestrze 

ze wszystkich zajęć edukacyjnych; 

2) wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla słuchaczy 

nieklasyfikowanych lub egzaminów poprawkowych dla słuchaczy, którzy uzyskali 

ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych; 

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji słuchaczy. 

8. Słuchacz jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

9. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła  

się w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe  

od oceny niedostatecznej. 

 

Rozdział 8 

Słuchacz szkoły 

 

§ 22. 

 

1. Słuchacz ma prawo do przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy  

i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły, wyrażania opinii  

i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień   

i odpowiedzi. 

2. Słuchacz ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu nauczania, w tym 

znajomości planów i programów szkoły. 

3. Słuchacz ma prawo do warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

4. Słuchacz ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie  narusza to dobra innych. 

5. Słuchacz ma prawo do rozwijania zainteresowań i zdolności oraz 

uzyskiwania pomocy szkoły w tym zakresie. 

6. Słuchacz ma prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

7. Słuchacz ma prawo do przedstawiania samorządowi słuchaczy, opiekunowi 

semestru  i dyrektorowi szkoły swoich problemów oraz uzyskiwanie na nie odpowiedzi. 

8. Słuchacz ma prawo zgłaszania opiekunowi semestru lub samorządowi 

słuchaczy konfliktów powstałych między nim a innymi członkami społeczności szkolnej.                 

W szczególnych przypadkach słuchacz ma prawo zgłosić tę sprawę dyrektorowi szkoły. 

9. Słuchacz ma prawo do poszanowania godności własnej i dyskrecji  

w sprawach osobistych. 

10. Słuchacz ma prawo do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swej 

wiedzy i umiejętności. 

11. Słuchacz ma prawo do uzyskania informacji o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie. 

12. Słuchacz ma prawo do ochrony własności intelektualnej. 

13. Słuchacz ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność  

w samorządzie słuchaczy. 

 

§ 23. 

 

1. Szkoła ma obowiązek chronienia słuchacza, który zwraca się o pomoc  

w przypadku łamania jego praw jako słuchacza opisanych w statucie jak i praw 

wynikających z odrębnych przepisów. 

2. Tożsamość słuchacza składającego skargę na łamanie jego praw jest objęta 

ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że słuchacz składający skargę wyrazi na to 

zgodę. 

3. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające spraw dotyczących słuchaczy  

na wniosek słuchacza  i  samorządu słuchaczy. 
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4. Wszelkie informacje uzyskane przez dyrektora  w toku postępowania 

mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

5. Do postępowania wyjaśniającego o którym mowa w ust. 3 zastosowanie mają 

przepisy kodeksu postepowania administracyjnego. 

 
 

§ 24. 

 

1. Słuchacz ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły, 

sumiennie przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć. 

2. Słuchacz ma obowiązek systematycznie pracować nad poszerzaniem swej 

wiedzy i umiejętności. 

3. Słuchacz ma obowiązek dbania o honor i dobre imię szkoły. 

4. Słuchacz ma obowiązek kulturalnie odnosić się do nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi. 

5. Słuchacz ma obowiązek dbać o mienie szkoły i konsekwentnie 

przeciwstawiać się jego dewastacji, a także naprawiać wyrządzone przez siebie szkody. 

6. Słuchacz ma obowiązek dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje  

i kolegów. 

7. Słuchacz ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetycznego 

wyglądu. 

8. Słuchacz bez zgody nauczyciela nie może korzystać z urządzeń 

nagrywających podczas zajęć. 

9. Słuchacz nie może w czasie zajęć używać telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych (muszą być one wyłączone). 

10. Słuchacz ma obowiązek podporządkować się zakazowi palenia papierosów, 

przebywania na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu oraz w stanie po użyciu 

środków odurzających, a także posiadania alkoholu i środków odurzających na terenie 

szkoły. 

 

§ 25. 

 

1. Słuchacz może uzyskać nagrodę za: 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów; 

2) nienaganną frekwencję; 

3) działalność na rzecz szkoły; 

4) inne osiągnięcia. 

2. Rodzaje nagród: 

1) dyplom uznania; 

2) nagroda rzeczowa. 

 

§ 26. 

 

1. Słuchacz szkoły za nieprzestrzeganie Statutu, za rażące naruszenie 

obowiązków słuchacza oraz inne naruszenie przepisów prawa lub zasad współżycia 

społecznego może być ukarany: 

1) upomnieniem opiekuna semestru; 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły; 

3) skreśleniem z listy słuchaczy – po wyczerpaniu innych środków karnych. 
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2. Od nałożonej przez opiekuna semestru kary przysługuje odwołanie  

do dyrektora szkoły, od kary nałożonej przez dyrektora szkoły przysługuje odwołanie  

do rady pedagogicznej. Odwołanie składa się w terminie siedmiu dni od daty 

zawiadomienia  

o nałożonej karze. 

3. Od nałożonej przez dyrektora szkoły kary skreślenia z listy słuchaczy 

przysługuje odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 
Rozdział 8 

Rozwiązywanie konfliktów szkolnych                                                                                                                                 
 

§ 27. 

 

1. Sytuacje konfliktowe między słuchaczem a nauczycielem powinny być 

wyjaśniane i rozwiązywane przede wszystkim przez opiekuna semestru. W przypadku 

nierozwiązania konfliktu słuchacz – nauczyciel dyrektor powołuje zespół, w skład którego 

wchodzą: przedstawiciel samorządu słuchaczy, nauczyciel tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu, opiekun semestru. Zadaniem powołanego zespołu jest osiągnięcie 

kompromisu satysfakcjonującego strony konfliktu. 

2. W przypadku konfliktów z udziałem innych członków społeczności szkolnej 

dyrektor stara się rozwiązać konflikt. W przypadku nieosiągnięcia rozwiązania problemu 

dyrektor szkoły powołuje  zespół, w skład którego wchodzą osoby o odpowiednich 

kompetencjach. 

3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły każda ze stron ma 

prawo odwołać się do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, jeżeli tak stanowią 

odrębne przepisy. 

4. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z przepisami               

Kodeksu Pracy. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 
§ 28. 

 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące  

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy  

lub na wniosek organów szkoły. 

3. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 

4. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej 

szkoły. 
 


