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NAZWA I TYP SZKOT,Y

s1

1. Nadaje siq statut niepublicznej szkole ponadpodstawowej o nazwie:

Liceum Og6tnoksztalcqce dla Doroslych WILIAMS w Chelmie.

2. Adres szkoty: Plac dr. Edwarda l-uczkowskiego 1 5,22-100 Chelm.

3. Liceum Ogolnoksztalcqce dla Doroslych WILIAMS w Chelmie, zwane w dalszej czq6ci statutu

"liceum", jest niepublicznq szkolq ponadpodstawowq dla doroslych, na podbudowie programowej

szkoly podstawowej lub gimnalum.

4, Liceum Ogolnoksztalcqce dla Doroslych WILIAMS w Chelmie daje wyksztalcenie Srednie

z mo2liwo6ciq uzyskania Swiadectwa dojzalo6ci po zdaniu egzaminu maturalnego.

5. Z dniem 1 wze6nia 2019 r. dotychczasowe tzyletnie liceum og6lnoksztalcqce dla doroslych

staje siq czteroletnim liceum o96lnoksztatcqcym dla doroslych,

6. Z dniem 1 wzeSnia 2020r. nie pzeprowadza siq postqpowania rekrutacyjnego na semestr

pierwszy klasy I dotychczasowego tzyletniego liceum o96lnoksztalcqcego dla doroslych.

7. W latach szkolnych 2019t2020 - 202212023 w czteroletnim liceum og6lnoksztalcqcym dla

doroslych prowadzi sig semestry dotychczasowego tzyletniego liceum dla absolwent6w

dotychczasowego gimnazjum , a2 do czasu likwidacji tych semestrow. Do tych semestr6w stosuje

sig pzepisy dotyczqce dotychczasowego tzyletniego liceum ogolnoksztalcqcego dla doroslych.

8. W liceum prowadzi siq zajqcia w trybie zaocznym, w systemie dwusemestralnym.

OSOBA PROWADZACA

s2

1. Osobq prowadzqcq Szkotq jest: WILIAMS Sp. z o.o. z siedzibq w Pokr6wce,

ul. Jazqbinowa 1O e, 22 - 100 Pokrowka , NIP 113-284-76-27, REGON: 145300280

2, Organem sprawujqcym nadzor pedagogiczny nad szkolq jest: Kuratorium O6wiaty w Lublinie.

CELE I ZADANIA SZKOLY

s3
1. Do podstawowych zadan Liceum nale?y:

1) umo2liwienie zdobywania wiedzy,

2) umo2liwienie kontynuowania nauki i uzyskania wyksztalcenia Sredniego,

3) umo2liwienie zdania egzaminu maturalnego i uzyskania Swiadectwa dojzalo6ci,
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4) umo2liwienie podjqcia dalszej naukiw szkolach wy2szych lub innych,

S) rozwijanie i wzbogacanie osobowosci sluchaczy, ich indywidualnych zainteresowan

i uzdolnie6,

6) ksztalcenie postaw spolecznych i obywatelskich sluchaczy poryzez uczenie poszanowania

dla tradycji i warlo6ci kultury narodowej,

2. Liceum umo2liwia rozwoj osobowo6ci sluchacza, uwzglqdniajqc jego indywidualne

zainteresowania i zdolno6ci.

, s4
1. Liceum prowadzi pelnq dokumentacjq pzebiegu nauczania, w szczeg6lno6ci:

1) ksiqgq sluchaczy,

2) dziennik zajq6 lekcyjnych,

3) arkusze ocen

2. Dokumentacjg prowadzi siq zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami'

3. Wewnqtzszkolne ocenianie mo2e by6 prowadzone tylko w dziennikuzaiq6.

s5
Liceum realizuje swoje zadania poprzez:

1) dob6r wykwalifikowanej kadry nauczycieli,

2) wspolpracq z organem nadzoru pedagogicznego,

3) wsp6lpracQ z organem prowadzqcym i organami liceum,

4) uzgdami pracy, zakladami pracy,

5) Centralnq i Okrqgowq Komisjq Egzaminacyjnq.

ORGANY SZKOT.Y

s6

Organami szkoly sq:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,
3) Samozqd Sluchaczy.

s7

1. Dyrektor kieruje dzialalno5ciq pedagogicznqi administracyjnq liceum otaz reprezentuje organ

prowadzqcy wobec pracujqcych w liceum pracownik6w pedagogicznych, pracownik6w

ad mi n istracyj no - obslu g owy ch oraz slu chaczy,

2. Dyrektor w zakresie dzialalno6ci pedagogicznej Liceum jest odpowiedzialny za:

1) pzyjmowanie sluchaczy,

2) zawieranie umow ze sluchaczami dotyczqcych ksztalcenia w liceum,
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3) podejmowanie decy4i o skre6leniu z listy sluchaczy, na podstawie uchwaly rady

pedagogicznej po zasiqgniqciu opinii samorzqdu sluchaczy,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w liceum oraz pzedstawienie radzie

pedagogicznej, nie rzadziej ni| dwa ruzy w roku szkolnym, og6lnych wniosk6w

wynikajqcych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacji o dzialalno6ci

liceum,

5) zawieranie um6w z pracownikami pedagogicznymi,

,6) kontrolq obowiqzkow i praw pracownik6w pedagogicznych okreSlonych w niniejszym

statucie,

T) zatwierdzenie programu nauczania po zaopiniowaniu pzez radq pedagogicznq,

8) wsp6lpracq z radq pedagogicznq oraz realizacjq uchwal rady pedagogicznej podjqtych

w ramach jej kompetencji stanowiqcych,

g) wstzymanie wykonanla uchwal, podjqtych w ramach kompetencji stanowiqcych rady

pedagogicznej, niezgodnych z pzepisami prawa oraz zawiadomienie o wstzymaniu

wykonania uchwaly organu prowadzqcego szkolq i organu nadzoru pedagogicznego,

1 0)zapewnienie bezpieczehstwa pracy i nauki,

1 1) wspotpracq z samo zqdem sluchaczy oraz jego organem, jeSli zostal utwozony,

12)wlaSciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pzebiegu nauczania zgodnie

z obowiqzutqcymi przepisami otaz wydawanie sluchaczom dokument6w zgodnych

z posiadan q przez szkolq dokumentacjq.

3. Dyrektor w zakresie dzialalnoSci administracyjnejjest odpowiedzialny za:

1) sprawowanie bie2qcego nadzoru nad dzialalno6ciq administracyjno - gospodarczq

liceum,

2) pzedstawienie organowi prowadzqcemu kandydatur na stanowiska pracownik6w

administracyjno - biurowych otaz opracowanie im zakresu obowiqzkow

po uzgodnieniu z organem prowadzqcym,

3) zapewnienie wla6ciwego stanu bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi

pzepisami,

4) zapewnienie Srodkow dydaktycznych i innego wyposa2enia liceum,

5) administrowanie majqtkiem liceum,

6) organizowanie pracy sekretariatu,

7) dysponowanie Srodkami przyznanymi zgodnie zzaleceniamiorganu prowadzqcego.

4. Dyrektor liceum ma prawo:

1) wydawania poleceh sluZbowych wszystkim pracownikom liceum,

2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracownikow niepedagogicznych,

3) pzyznawania nagrod oraz wymiezania kar pozqdkowych nauczycielom i innym

pracownikom liceum zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy i Regulaminem

Wynagradzania,



Liceum Ogdlnoksztalcqce dla Doroslych WILIAMS

w Chetmie

4) oceny pracy nauczycieli i innych pracownik6w na ich wniosek,

5) wytyczania kierunkow rozwoju liceum.

5. Dyrektor liceum wykonuje tak2e inne zadania wynikajqce z przepis6w szczeg6lnych.

6. Dyrektor moze powola6 Wicedyrektora do spraw dydaktycznych, kt6ry kieruje dzialalno6ciq

pedagogicznq.

7. Wicedyrektor w zakresie dzialalno6ci pedagogicznej Szkoly jest odpowiedzialny za

1) bieZqce kierowanie Szkolq w przypadku nieobecno6ci dyrektora;

2) wykonywanie zadafi wynikajqcych z dzialalnoSci pedagogicznej i administracyjnej szkoly;
'3) 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przezdyrektora szkoly;

4) przedstawianie na Radzie Pedagogicznej wnioskow wynikajqcych ze sprawowanego

nadzoru pedagogicznego i informacji o dzialalno6ci szkoly,

5) ustalanie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole, biezqce sprawowanie

nadzoru pedagogicznego oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni2 dwa

razy w roku szkolnym, og6lnych wniosk6w wynikajqcych ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego i informacji o dzialalnoSci Szkoly,

6) kontrolg obowiqzk6w i praw nauczycieli okreSlonych w niniejszym statucie,

7) wspolpracg z Radq Pedagogicznq oruz realizaqq uchwal Rady Pedagogicznej podjqtych

w ramach jej kompetencji stanowiqcych;

8) nadz6r nad wla6ciwym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji przebiegu

nauczania zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz wydawanie uczniom dokument6w

zgodnych z posiadanq przez Szkolq dokumentacjq;

9) ma prawo przedstawienia Prezesowi WILIAMS Sp. z o.o. propozycji zmian

w statucie Szkoly.

s8

1. W liceum dziala rada pedagogiczna, ktora jest kolegialnym organem liceum w zakresie jej
statutowych zadafi dotyczqcych ksztalcenia, wychowania i opieki.

2. W sklad rady pedagogicznej wchodzq wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujqcy w liceum.

3. Przewodniczqcym rady pedagogicznej jest dyrektor liceum.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej sq organizowane przed rozpoczqciem roku szkolnego,
w kazdym semestrze w zwiqzku z zatwierdzeniem wynikow klasyfikowania i promowania
sluchaczy, po zakoftczeniu rocznych zajgi szkolnych orazw miarq bie2qcych potrzeb.

5. Zebrania mogq by6 organizowane:
1) na wniosek organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny,
2) z inicjatywy przewodniczqcego,
3) z inicjatywy organu prowadzqcego szkolq,
4) z inicjatywy co najmniej 113 cAonk6w rady pedagogicznej.
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6. W zebraniach rady pedagogicznej mogq brac udzial z glosem doradczym osoby zapraszane

pzez pzewodniczEcego za zgodq lub na wniosek rady.

7 . Pzewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny

za zawiadomienie wszystkich jej czlonkow o terminie i pozqdku zebrania.

8. Do kompetencji stanowiqcych rady pedagogicznej nale2y:

1) podejmowanie uchwal odno6nie wynikow klasyfikacji ipromocji sluchaczy w danym

semestrze,
2) podejmowanie uchwat odnoSnie ukoriczenia szkoly przez sluchaczy,

, 3) podejmowanie uchwal w sprawie skre5lenia z listy sluchaczy,

4) podejmowanie uchwal o dopuszczaniu slucha czy do egzamin6w w terminie dodatkowym,

5) opiniowanie programu nauczania opracowanego pvez nauczyciela,

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli liceum,

7) podejmowanie uchwat w sprawie innowacji i eksperyment6w pedagogicznych w liceum,

8) Rada pedagogiczna opiniuje organizacjq pracy liceum, wtym rozkladzaiq6.
9. Zebrania rady pedagogicznej sq protokolowane w ksigdze protokolow.

10. Wszyscy uczestnicy posiedzeri rady pedagogicznejzobowiqzani sq do zachowania tajemnicy

i nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej.

11. Szczeg6lowe zasady pracy Rady Pedagogicznej liceum okre6la Regulamin Pracy Rady

Pedagogicznej stanowiqcy odrqbny dokument wewnqtzszkolny.

se

1. Sluchacze majq prawo tworzyc Samozqd Sluchaczy.

2. Samorzqd Sluchaczy tworzq wszyscy sluchacze liceum.

3. Rada Samorzqdu Sluchaczy zostaje utworzona wniosek sluchaczy.

4. Rada Samozqdu Stuchaczy jest jedynym reprezentantem og6lu sluchaczy.

- 5. Samozqd popzez swoj organ - Radq Samozqdu Sluchaczy - mohe przedstawiac Radzie

Pedagogicznej liceum oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum,

a szczeg6lnoSci dotyczqcych realizaqi podstawowych praw sluchaczy, takich jak:

1) prawo do zapoznania siq z programem nauczania, z jego tre6ciq, celami i stawianymi

wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postqp6w w nauce,

3) prawo do organizacji Zycia szkolnego, umo2liwiajqce zachowanie wla6ciwych proporcji

miqdzy wysilkiem szkolnym a mo2liwo6ciq rozwijania i zaspakajania wlasnych

zainteresowah,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania dzialalnoSci kulturalnej, o6wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z wlasnymi potzebami i mo2liwo5ciami organizacyjnymi, w porozumieniu

z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pelniqcego rolg opiekuna samozqdu.
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ORGANIZACJA SZKOLY

s10

Terminy rczpoczynania i zakori czenia zajq6 dydaktyczno - wychowawczych, pzerw Swiqtecznych

oraz ferii zimowych i letnich okre6lajq pzepisy ministra wla6ciwego ds. o5wiaty w sprawie

organizacji roku szkolnego w szkolach publicznych.

s 11

Organizacjqzajqeedukacyjnych w semestze okre6la Zazqdzenie dyrektora w sprawie organizacji

sefnestru, okre6lajqce:

1) terminy posiedzeri rady pedagogicznej,

2) daty rozpoczynania i kohczenia zaiqe w semestze,
3) daty sesji egzaminacYjnYch,

4) rozklad zajq6 ustalony Wzez dyrektora liceum na podstawie szkolnego planu nauczania

z uwzglqdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

s12

1. System ksztalcenia oparty jest na konsultacjach indywidualnych i zbiorowych oraz

konferencjach i nstru kta2owych.

2. Konsultacje zbiorowe ze sluchaczami odbywajq siq we wszystkich semestrach zwykle, co dwa

tygodnie ptzez dwa dni, w soboty i niedziele, wedlug ustalonego rozkladu zaiqe.

3. Organizuje siq dla sluchaczy dwie konferencje instrukta2owe w czasie jednego semestru:

pierwszq wprowadzajqcq do pracy w semestze i drugq pzedegzaminacyjnq.

4. Dopuszcza sig mo2liwoSc organizacji konsultacji indywidualnych w dowolnie wybranych dniach

tygodnia.

5. Organizuje zajqcia dodatkowe dla sluchaczy przygotowujqce do egzaminu z kwalifikacji

i wspierajqce w wyrownywaniu brakow wiedzy sluchaczy w miarq posiadanych Srodkow przez

organ prowadzqcy.

s13

Liceum kieruje samodzielnq naukq sluchaczy, ulatwiajqc im osiqganie jak najlepszych wynik6w
pzez"

1) zapoznanie sluchaczy z programem nauczania,

2) udzielanie pomocy w zaopatzeniu sluchaczy w podrqczniki, poradniki, komentaze
metodyczne i inne materiatY,

s14

1. Podstawowq jednostkq organizacyjnq liceum jest oddzial zlo2ony ze sluchaczy, realizuiqcych

zajqcia edukacyjne okreSlone szkolnym planem nauczania.

2. Oddzial moana dzielic na grupy na zajqciach, dla ktorych z treSci programu nauczania wynika

konieczno56 prowadzenia 6wiczei.
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s15

1. Godzina zaiQe , konsultacji zbiorowych, indywidualnych oraz konferencji instrukta2owych trwa

45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq prowadzenie zaiq1 edukacyjnych w czasie 90

minut, zachowujqc ogolny czaszaiqc ustalony w rozkladzie zaiq6.

s16

Liceum prowadzi dokumentacjq przebiegu nauczania okre5lonq dla szk6l publicznych przez

Miriistra Edukacji Narodowej,

s17

1. Liceum wydaje sluchaczom Swiadectwa i legitymacje szkolne na drukach wedlug wzor6w

okre6lonych pzez ministra wlaSciwego ds. o6wiaty.

2. Liceum na wniosek sluchacza mo2e wydawa6 za5wiadczenia.

3. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1,2 wydaje sig iwypelnia na podstawie dokumentacji

pzebiegu nauczania prowadzonei pzez szkolg.

4. Swiadectwa, indeksy i legitymacje szkolne sq wydawane przez szkolg nieodplatnie.

s18

1. Po ukohczeniu nauki w danym semestze sluchacz liceum, zale1nie od wynik6w klasyfikacji

semestralnej, uzyskuje promocjg lub nie uzyskuje promocji na semestr programowo wy2szy.

2. Po ukohczeniu liceum sluchacz otrzymuje Swiadectwo ukoticzenia liceum.

s1e

Sluchacz przyiAty do liceum otrzymuje legitymacjq szkolnq. Wa2no6c legitymacji potwierdza siq

w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty wa2no5ci i pieczgci urzqdowej liceum.

s20

1. W pzypadku utraty oryginalu Swiadectwa, absolwent mo2e wystqpi6 do liceum z pisemnym

wnioskiem o wydanie duplikatu Swiadectwa.

2. Liceum sporzqdza duplikat Swiadectwa na podstawie dokumentacji pzebiegu nauczania

zgodnie zobowiqzujqcymi przepisami prawa o6wiatowego i wydaje je absolwentowi, kt6ry

potwierdza jego odbior.

s21

1. Do realizacji cel6w statutowych liceum dyrektor zapewnia:

1) pomieszczenia lekcyjne,

2) pom ieszczen ia ad m i n istracyj no-gospoda rcze.

2. Baza lokalowa liceum zapewnia sluchaczom bezpieczne i higieniczne warunki nauki zgodnie

z odrqbnymi pzepisami.
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3. W liceum pzestrzega siq zasad bezpieczer'rstwa ihigieny zgodnie z pzepisami okre6lonymi

w pzepisach ministra wlaSciwego do spraw oSwiaty.

s22

W szkole pracujq pracownicy pedagogiczni i administracyjno - obslugowi.

s23

Pracownicy pedagogiczni liceum posiadajq kwalifikacje okre6lone przez Ministra Edukacji

Narodowej dla nauczycieli szkol publicznych.

s24

Prawa i obowiqzki pracownik6w administracyjno - obslugowych okre6lajq indywidualne zakresy

czynno6ci opracowan e pruez dyrektora w konsultacji z organem prowadzqcym,

s25

1, Do podstawowych obowiqzk6w pracownikow pedagogicznych nale2y:

1) odpowiedzialno66 za 2ycie,zdrowie i bezpleczer{stwo sluchaczy,

2) poszanowanie godno6ci osobistej sluchaczy,

3) bezstronno56 i obiektywizm w ocenie sluchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich

sluchaczy,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego sluchaczy, ich zdolnoSci oraz zainteresowah,

5) prowadzenie pracy dydaktycznej zgodnie z obowiqzujqcym w liceum programem,

6) odpowiedzialno6c za jako56 i wyniki pracy dydaktycznej,
7) dbalo66 o pomoce dydaktyczne i spzqt szkolny,

8) pzestzeganie dyscypliny pracy,

9) doskonalenie umiejqtno6ci dydaktycznych ipodnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

2. Podstawowe prawa pracownikow pedagogicznych:

1) autonomia w doborze stosowanych metod nauczania spo6r6d uznanych przez

wsp6lczesne nauki pedagogiczne,

2) otrzymanie wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie

zzawaftq umowE,

3) wlaSciwie zorganizowane warunki pracy dydaktycznej,

4) swoboda wyraaania mySli i pzekonari beznaruszania dobra innych os6b,

5) skladanie osobom prowadzqcym szkolq propozycji zmianw programie danego pzedmiotu

w formie pisemnej za poSrednictwem dyrektora liceum,

6) glosowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej w sprawach le2qcych w kompetencji

rady pedagogicznej,

7) korzystanie z pomocy dydaktycznych bqdqcych w posiadaniu liceum,

8) kozystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora

liceum.

s26

W zwiqzku z prowadzonq pracq dydaktycznq oraz w ramach zawarlei umowy pracownik

pedagogiczny jest w szczeg6lnoSci zobowiqzany do:

10
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1) pzeprowadzenia zajge w liczbie okre6lonej w zawartej z nim umowie oraz zgodnie

z rozkladem zaiqe,

2) stawienia siq w liceum co najmniej na 10 minut pzed planowanymizajqciami,

3) pzestzegania okre$lonych w rozkladzie zaiqc pzerw miqdzylekcyjnych,

4) uzgadniania z dyrektorem liceum co najmniejna tydzieh pzed planowanym terminem zaiQc

wszelkich zmian w godzinach prowadzeniazajq6 z danego pzedmiotu,

5) kontaktowania sig z sekretariatem osobiScie przynajmniej co dwa tygodnie otaz

kaZdorazowo na wezwanie dyrektora liceum, je2eli zajqcia sq prowadzone poza siedzibq

liceum,

6) wypelniania na bie2qco obowiqzujqcej dokumentacji pzebiegu nauczania,

a w szczegolno6ci dziennikow lekcyjnych oraz protokol6w egzaminacyjnych,

l) pzygotowywania tematow sprawdzian6w (innych form okre5lenia wiedzy

i umiejgtno6ci), tematow prac kontrolnych, tematow zadan egzaminacyjnych oruz

sprawdzania i oceny prac(w tym w szczeg6lnoSci prac kontrolnych i egzaminacyjnych)

w uzgodnionym z dyrektorem terminie,

8) pzedlo2enia do zatwierdzenia dyrektorowi liceum zestaw6w zadan egzaminacyjnych,

9) opracowywania programu nauczania,

10) informowania sluchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbqdnych do uzyskania

poszczeg6lnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiqzkowych zaige

edukacyjnych i zapisania tego instrukta2u w dzienniku lekcyjnym w swoim pzedmiocie,

11)oceniania sluchaczy zgodnie zzasadami oceniania, klasyfikowania ipromowania,

12)dokonania wpisow do indeksu potwierdzajqcych zaliczenie pzedmiotu w trakcie

ogtaszania wynikow egzaminu,
13) poddania siq nadzorowi pedagogicznemu ze strony dyrektora liceum,

14) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej,

15) wsp6tpracy z opiekunami semestr6w,
16)zapoznawania siq na biezqco z informacjami na tablicy ogloszeh liceum,

17)w uzasadnionych wyjqtkowych pzypadkach, jezeli pracownik pedagogiczny nie moze

odby6 zajqcw danym dniu, zobowiqzany jest powiadomi6 o tym fakcie dyrektora liceum co

najmniej na48 godzin przed przewidzianymizajqciami lub najwcze6niej, jakto jest moZliwe,

odwolane zajqcia muszq zostad zrealizowane w dodatkowym terminie.

s27

1. Za przeprowadzenie zajqc pracownikowi pedagogicznemu pzysluguje wynagrodzenie zgodne

ze stawkq godzinowq ustalonq w zawartej z nim umowie.

2. Pracownik pedagogiczny zobowiqzany jest do przeprowadzenia w miarq potzeby dodatkowych

konsultacji, egzaminow poprawkowych lub w terminie dodatkowym w terminach ustalonych

wspolnie z dyrektorem liceum.

3. W uzasadnionych przypadkach - je2eli wykracza to poza standardowy zakres czynno6ci -

pracownikowi pedagogicznemu mo2e pzyslugiwa6 dodatkowe wynagrodzenie zwiqzane

z dodatkowymi czynnoSciami. Kaadorazowo musi by6 ono ustalane z dyrektorem liceum.

s28

W zwiqzku z prowadzeniem zajqc w szkole, prowadzonej pzez osobq prowadzqcq okre6lonq

w S 2 niniejszego statutu, pracownik pedagogiczny:
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1) ma obowiqzek dochowania tajemnicy sluzbowej a w szczeg6lnoSci zagadnieri dotyczqcych

modelu organizacyjnego liceum, danych osobowych sluchaczy oruz material6w

dydaktycznych dostarczonych przez szkolg,

Z) nie moze na terenie liceum lub poza niq w zwiqzku z prowadzonymi zajqciami prowadzi6

dzialan na rzecz podmiot6w konkurencyjnych wobec liceum otaz dzialan, ktore

w jakikolwiek sposob mogq stanowif zagrohenie dla interesu liceum.

s2e

1 . Dyrektor I iceu m kaZdor azow o wyznacza o pieku na semestru.

2. Opiekun semestru jest w szczegolnoSci odpowiedzialny za.

1) wsp6lpracq z sluchaczami oraz innymi pracownikami pedagogicznymi uczqcymi na danym

semestrze,
2) analizq wynikow pracy dydaktycznej i doskonalenia jej pod kqtem indywidualnych

mozliwoSci sluchaczy,
3) informowanie sluchaczy o pzepisach niniejszego statutu oraz - na poczqtku kaZdego

semestru - o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania,

3. Opiekun sprawuje opiekq nad sluchaczami, miedzy innymi:

1) tworzy warunki wspomagajqce rozwoj sluchacza, wymiarze intelektualnym,

psychicznym, spolecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i etycznym,

2) inspiruje i wspomag a dzialania zespolowe sluchaczy, ksztattuje umiejqtno6ci sluchania

innych i rozumienia ich poglqdow,

3) rozwiqzuje konflikty w zespole sluchaczy, pomiqdzy sluchaczami a innymi czlonkami

spotecznoSci szkolnej,
4) wsp6lpracujeznauczycielami uczqcymi woddziale, koordynuje ich dzialania.

s30

Niepzestrzeganie postanowieh niniejszego statutu mo2e spowodowac przenvanie wspolpracy

liceum z pracownikiem pedagogicznym.

PRAWA I OBOWIAZKI ST.UCHACZY

s31

1. Sluchacz ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejqtnoSci i zainteresowah

z poszanowaniem zasad godnoSci itolerancji ludzkiej.

2.W szczegolno6ci sluchacz ma prawo do:

1) 2yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

2) zapoznania sig ze statutem liceum oraz obowiqzujqcymi regulaminami,

3) zapoznania siq z realizowanym w liceum programem nauczania oraz stawianymi

wymaganiami,
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4) procesu ksztalcenia zorganizowanego zgodnie zzasadami pracy umyslowej,

5) warunk6w w liceum zapewniajqcych bezpieczeRstwo sluchaczy,

6) swobody wyr:31ania my6li i pzekonan dotyczqcych wszystkich dziedzin 2ycia liceum,

7) rozwijania zainteresowarl, zdolno6ci i talentu w ramach procesu edukacyjnego i zajq6

pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z mozliwo6ciami bazowymi, kadrowymi

ifinansowymi liceum,

8) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny swojej pracy

oraz roZnorodnych sposobow kontroli postqpow w nauce okreSlonych w zasadach

oceniania, klasyfikowania i promowania,

, 
g) pomocy w przypadku trudno6ci w nauce poprzez dodatkowe indywidualne konsultacje

z pracownikami pedagogicznymi na odrgbnie ustalanych zasadach finansowych,

10)kozystania z pomieszczef szkolnych, Srodk6w dydaktycznych, spzqtu, dostqpnego

ksiqgozbioru podczas zajgc edukacyjnych i pozalekcyjnych,

11)wplywania na Zycie liceum poprzez dzialalno$f samozqdu sluchaczy.

s32

Sluchacz ma obowiqzek przestrzegania postanowieri zawartych w statucie liceum,

a w szczeg6lno6ci:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczye w zajqciach edukacyjnych, pzygotowywa6 siq do

nich oraz wla5ciwie zachowywac w ich trakcie,
2) aktywnie uczestniczyc w zyciu liceum,

3) przestrzega6 ogolnie przyjqtych zasad kultury wspol2ycia w odniesieniu do koleg6w

i kolezanek otaz pracownik6w liceum,

4) swoim zachowaniem nie naraZac wlasnego 2ycia i zdrowia otaz innych os6b na

niebezpieczeistwo, dbac o higienq osobistq i schludny wyglqd,

5) szanowac wlasno6c szkolnq, osobistq, dbac o lad, pozqdek w miejscu nauki, naprawia6

bqdz rekompensowa6 wyzqdzone szkody,

6) godnie reprezentowa6 liceum,

7) podporzqdkowac sig zazqdzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, rady samozqdu
sluchaczy,

8) regularnie wnosic oplaty za naukq,

9) nie ujawniac spraw dotyczqcych organizacji liceum szkotom o charakteze
konkurencyjnym.

s33

1. Za wyro2niajqce postqpy w nauce i aktywny udzial w 2yciu liceum, sluchacz ma prawo do

nagr6d przyznawanych przez dyrektora liceum i radq pedagogicznq w postaci:

1) pochwaly opiekuna gruPY,

2) pochwaly dyrektora liceum,

3) nagrody zeczowei.
2. Dyrektor liceum, rada pedagogiczna i samozqd sluchaczy w porozumieniu z organem

prowadzqcym mogE ustalic dodatkowe warunki przyznawania nagr6d.

3. Za niepzestrzeganie niniejszego statutu liceum sluchacz mo2e by6 ukarany:

1) indywidualnym upomnieniem opiekuna semestru wpisanym do dziennika,

2) upomnieniem lub naganq dyrektora liceum,

13
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3) skreSleniem z listY sluchaczY.

4. W szczegolnie uzasadnionych pzypadkach:

1) uwarunkowanych bardzo trudnq sytuacjq rodzinnq sluchacza,

2) w nagro dq za szczeg6lnie wybitne osiqgniqcia sluchacza w liceum i poza nim, dyrektor

liceum moze wnioskowac do organu prowadzqcego o obniZenie wysokoSci czesnego

sluchacza.

s34

Dyrektorw porozumieniu z innymiorganami liceum oraz organem prowadzqcym mo2e opracowa6

szczeg6lowe prawa i obowiqzki sluchaczy w liceum w formie regulaminu sNuchacza.

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SLUCHACZY

POSTANOWIENIA OGOLNE

s35

Liceum stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania sluchaczy zgodnie z pzepisami

okre6lonymi dla szkol publicznych przez ministra wla6ciwego ds. o6wiaty.

s36

1. Oceny klasyfikacyjne ustala siQ po ka2dym semestze i stanowiq one podstawq

do promowania ucznia na semestr programowo wy?szy lub do ukoticzenia pzez niego liceum.

2. Uczen ma prawo zgtosic zastrze2enia do dyrektora liceum, je6li uzna, 2e semestralna ocena

klasyfikacyjna zzajqe edukacyjnych zostala ustalona niezgodnie z pzepisami prawa dotyczqcymi

trybu ustalania tej oceny. Dokladnq procedurg skladania zastze2en okre6la $ 41 .

s37

1. Ocenianie wewnqtrzszkolne osiqgnigc edukacyjnych sluchacza polega na:

1) rozpoznawaniu przez.nauczycieli poziomu i postqp6w w opanowaniu przez sluchacza

wiadomoSci i umiejgtno6ci w stosunku do wymagari edukacyjnych wynikajqcych

z treSci programowych,

2) formulowaniu oceny,

3) ocenianiu bie2qcym.

2. Ocenianie wewnqtrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie sluchacza o poziomie jego osiqgniq6 edukacyjnych i postqpach w tym

zakresie,
2) pomoc sluchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie sluchacza do dalszej pracy,

4) umozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

3. Ocenianie wewnqtrzszkolne obejmuje:

74
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1) formulowanie pvez nauczycieli wymagan edukacyjnych otaz informowanie o nich

sluchaczy,
2) pzeprowadzenie egzamin6w semestralnych,

3) pzeprowad zanie egzaminow poprawkowych oraz egzamin6w w dodatkowym terminie.

s38

1. Nauczyciele sq zobowiqzani do sformulowania wymagah edukacyjnych na okre6lone oceny

wynikajqcych z realizowanych przez siebie tre6ci programowych w danym semestze oraz do

okre6lenia sposobow sprawdzania osiqgnig6 edukacyjnych sluchaczy w danym semestze.

2. Wymagania edukacyjne orazsposoby sprawdzania osiqgniq6, o kt6rych mowa w ust. 1, powinny

by6 okre$lone przez nauczycieli na pienruszych zajqciach edukacyjnych w semestze.

3. Wymagania edukacyjne, o kt6rych mowa w ust. 1, nie mogq byc spzeczne z niniejszym

dokumentem.

4. Dyrektor liceum oraz nauczyciele uczqcy poszczeg6lnych pzedmiot6w sq zobowiqzani

poinformowac sluchaczy o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania na poczqtku

ka2dego roku szkolnego.

s3e

1. Oceny ustala siq wedlug skali zawartej w poni2szej tabeli, stosujqc nastqpujqce kryteria

oceniania:

1) Stopieh celujqcy (cel) otrzymuje sluchacz,kf6ry:

a. Sluchacz nie tylko potrafi kozysta6 zrolnych2rodel informacjiwskazanych
przez nauczyciela ale r6wnie2 umie samodzielnie zdobyc wiadomoSci.

b. Systematycznie wzbogaca swojq wiedzq przez czytanie ksiqZek i artykul6w

dotyczqcych danej problematYki.

c. Biegle posluguje siq zdobytymiwiadomo6ciami w rozwiqzywaniu problem6w

teoretycznych lub praktycznych w ramach tre6ci programowych'

d. Potrafi poprawnie rozumowac kategoriami pzyczynowo - skutkowymi, umie

wiqzacwiedzq zdobytq na wielu pzedmiotach, calo$ciowo ujmuje problemy.

e. Wyraaa samodzielnq ocenq zagadnieri i problem6w, wyra2a swoje zdanie

uZyw ajqc od powied n iej a rgu mentacji.

f. W tworczy sposob probuje stawiad nowe hipotezy, rozwiqzywac zadania

nowymi sposobami, wyciqga6 interesujqce wnioski i proponowa6 nowe

spojrzenie na problemY.

g. Pracuje systematycznie, jest aktywny na zajqciach, wykonuje dodatkowe

zadania.
h. Posiada petnq wiedzq programowq, ktora jest efektem samodzielnych

poszukiwan w wielu 2r6dlach informacji oraz wlasnych przemy6le6.

2) Stopieri bardzo dobry (bdb) otrzymuje sluchacz, ktory:

a. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostqpnych i wskazanych pzez

nauczyciela 2rodel informacji oraz potrafi- kozystajqc ze wskaz6wek

nauczyciela- dotrzec do innych 2rodel wiadomo6ci.

b. Samodzielnie rozwiqzuje problemy i zadania postawione pzez nauczyciela
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poslugujqc siq nabytymi umiejqtnoSciami.

c. Rozwiqzuje dodatkowe zadania o Srednim stopniu trudno6ci. Pracuje

sYstematYcznie.
d. Wykazuje aktywnq postawq w trakcie konsultacji.

e. Potrafi poprawnie rozumowa6 w kategoriach payczynowo- skutkowych

wykorzystujqc wiedzg pzewidzianE programem r62nych pokrewnych

przedmiotow oruzdokonywa6 syntezy i analizy materialu rzeczowego.

f. Posiada umiejqtno6ci zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach

poznawczych.
g. Posiada zas6b wiedzy okre$lony programem oraz wiedzq uzyskanq

w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowah poprzez kozystanie

z rolnych 2rodel informacji.

3) Stopieri dobry (db) otzymuje sluchacz, Kt6ry'.

a. Potrafi korzystaC ze wszystkich poznanych w czasie konsultacji 2r6del

informacji.
b. Umie samodzielnie rozwiqzywa6 typowe zadania, natomiast zadania

o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem.

c. Rozwiqzuje niektore dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali

trudnoSci.

d. Poprawnie rozumuje w kategoriach pzyczynowo - skutkowych. Umie

samodzieln ie wnioskowac
e. Potrafi wykorzystac posiadanq wiedzq w procesie dalszego ksztalcenia

i 2yciu codziennym.
f. Opanowal podstawowe elementy wiadomo6ci programowych pozwalajqce

na rozumienie najwa2niejszych zagadniefi .

4) Stopiefi dostateczny (dst) otrzymuje sluchacz, kt6ry:

a. Sluchacz potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystai z podstawowych

2rodel informacji.
b. Potrafi wykonac typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o Srednim/

stopniu trudnoSci.

c. W czasie konsultacji wykazuje sig aktywno6ciq w stopniu zadowalajqcym

i wykazuje gotowoS6 do rozwijania swych umiejqtnoSci.

d. opanowal podstawowe elementy wiadomoSci programowych pozwalajqce

na rozumienie najwaZniejszych zagadnieh.

5) Stopien dopuszczajecy (dp) otrzymuje sluchacz, kt6ry:

a. Sluchacz potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykona6 proste polecenia

wymagajqce zastosowania podstawowej wiedzy i umiejqtnoSci.

b. Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu

trudnoSci.
c. Wykazuje chg6 do dalszej nauki, o przy pomocy nauczyciela, umo2liwi mu

dalsze ksztatcenie i rokuje osiqgniqcie wymaganego minimum wiedzy

i umiejqtnoSci przewidzianych materialem programowym.

d. Nie opanowat w sposob dostateczny materialu pzewidzianego materialem

programowym i jego wiedza posiada znaczne braki, kt6re jednak mo2na

usunqc w dluzszYm okresie czasu,

6) Stopierl niedostateczny (ndst) otzymuje sluchacz, ktory:

a. Nie potrafi wykona6 zadan teoretycznych i praktycznych o niewielkim

(elementarnym) stopniu trudno5ci.

b. Nie opanowal wiadomo6ci programowych w dostatecznym zakresie,

t6



Liceum 096lnoksztalcqce dlo Doroslych WILIAMS

w Chelmie

umo2liwiajqcym mu przejScie do wyZszego poziomu ksztalcenia, Braki

w wiedzy sq na tyle du2e, 2e nie rokujq nadziei na ich usunigcie nawet pzy

pomocy nauczyciela.

Z. Kryteria oceniania okre$lone w ust. 1) - 6) sq podstawq tak2e do wystawienia ocen

semestralnych zzaslzeaenrem, 2e pzy ich wystawianiu stosuje sig pelnq ocenq (bez plusow

iminusow).

s40

l. Ocenq klasyfikacyjnq z danych zajq6 edukacyjnych, na podstawie pzeprowadzonego

eg7aminu, ustala nauczyciel prowadzqcy te zajqcia'

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna mo2e byc zmieniona tylko

w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Opiekun semestru, po zatwierdzeniu pzez radq pedagogicznq semestralnej klasyfikacji,

informuje o niej sluchaczy.

s41

1. Sluchacz ma prawo do wniesienia zastze2enia, ie2eli uzna,2e semestralna ocena

klasyfikacyjna zostala ustalona niezgodnie z pzepisami prawa. Zastrze2enia mogq by6 zgloszone

w terminie 2 dni od dnia zakori czenia zajq1 dydaktycznych.

2.W pzypadku stwierdzenia, 2e semestralna ocena klasyfikacyjnazzaiq6, edukacyjnych zostala

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Liceum

powoluje komisjq, ktora przeprowadza egzamin, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala

semestralnq ocenq klasyfikacyjnq z danych zflqe edukacyjnych. Je2eli sluchacz, z ptzyczyn

nieusprawiedliwionych nie stawi siq na egzamin w wYznaczonym terminie, ocena wystawiona

przez nauczyciela jest ostateczna.

3. W razie stwierdzenia, 2e ocena zostala ustalona zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawa,

okre$lonymi w ust. 2, dyrektor Liceum informuje na pi6mie, w ciqgu 3 dni od podjqcia decyzji,

sluchacza o utzymaniu w mocy ustalonej pzez nauczyciela oceny z danych zaiqc edukacyjnych.

Decyzja dyrektora Liceum jest ostateczna.

4. Egzamin, o ktorym mowa w ust. 2, pzeprowadza siq nie poZniej ni2 w terminie 2 dni od dnia

zgloszenia zastrze2en Termin egzaminu uzgadnia siq ze sluchaczem;

5. Zprac komisji spozqdza siq protokot zawieraiqcy w szczegolno6ci:

1) sklad komisji,

2) termin egzaminu, o ktorym mowa w pkt 4,

3) zadania (pytania) sprawdzajqce,
4) wynik egzaminu oraz ustalonE ocenq,

Protok6l stanowi zalqcznik do arkusza ocen sluchacza;

6. Do protokolu, o ktorym mowa w ust. S,dolqczasiq pisemne prace sluchacza izwiqzlqinformacjq

o ustnych odpowiedziach sluchacza.

l. pzepisy ust.'1-6 stosuje siQ odpowiednio w pzypadku rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z zajql edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 2e

t7
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termin do zgloszeniazastze1eri wynosi 5 dni od dnia pzeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

W tym pzypadku ocena ustalona pzez komisjq jest ostateczna.

s42

1. Sluchacz, ktory z Wzyczyn usprawiedliwionych (po6wiadczonych za$wiadczeniami, kartami

informacyjn ymi z leczenia szpitalnego itp.) nie uczgsz czal na zaiqcia mo2e wystqpic do dyrektora

szkoly z wnioskiem o umozliwienie przystqpienia do egzamin6w klasyfikacyjnych

z pzedmiot6w, z ktorych nie uzyskal 50% frekwencji i nie ma podstaw do wystawienia oceny

semestralnej.

2. Egzamin, o kt6rym mowa w ust.1 , musi by6 pzeprowadzony pzed radq klasyfikacyjnq danego

semestru.

3, Egzamin w formie pisemnej i ustnej pzez komisjq powolanq przez dyrektora liceum.

4. Poziom trudno6ci pytari powinien byc ro2ny i odpowiadac kryteriom stosowanych w szkole

stopni.

5. Czas trwania egzaminu pisemnego to 90 minut, ustnego - 30 minut'

6.Zpzeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego spozqdza sig protokol. Do protokolu dolqcza

siq pisemne prace uczniaizwiqzlq informacjq o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokol zawiera'.

1) sktad komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (6wiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

7. Protok6l stanowi integralnq czg6i arkusza ocen.

s43

1. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiqgniqc edukacyjnych sluchacza

z pzedmiotow okreslonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie

z pzepisami obowiqzujqcymi szkoly publiczne.

2. Klasyfikowanie semestralne stuchaczy obejmuje:

1) ustalenie listy stuchaczy klasyfikowanych iniesklasyfikowanych w danym semestze ze

wszystkich przed miotow nauczania na podstawie egzamin6w semestralnych,

2) wyznaczenie i przeprowadzenie egzamin6w poprawkowych dla sluchaczy, kt6zy otrzymali

oceng niedostatecznq oruz w terminie dodatkowym dla sluchaczy, kt6rzy z ptzyczyn

usprawiedliwionych nie przystqpili do egzaminu w wyznaczonym terminie,

3) zatwierdzenie wynikow klasyfikacji sluchaczy.

3. Klasyfikowania semestralnego dokonuje rada pedagogiczna.

4. Listq stuchaczy klasyfikowanych i niesklasyflkowanych na danym semestze opracowuje

opiekun semestru/dyrektor i przedklada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia podczas

posiedzenia, o kt6rym mowa w ust. 3.
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5. Podczas posiedzenia rady pedagogicznej, o kt6rym mowa w ust. 3, dyrektor pzedklada do

decyzji rady pedagogicznej wnioski sluchaczy o dopuszczenie do egzamin6w w terminie

dodatkowym.

6. Dyrektor Liceum wyznacza termin egzaminu dodatkowego.

l. Po pzeprowadzeniu egzaminow poprawkowych i w terminie dodatkowym w nowym semestze

rada pedagogiczna podczas plenarnego posiedzenia podejmuje uchwalq o wynikach klasyfikacji

sluchaczy dopuszczonych do tych egzaminow.

8. ,Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej podczas plenarnego posiedzenia po zakoiczeniu

ostatniego egzaminu semestralnego w danym semestze, rada pedagogiczna na podstawie

ustalonych ocen decyduje o:

1) promowaniu sluchacza na semestr programowo wy2szy,

2) ukoriczeniu liceum przez sluchacza.

9. Promocjg na semestr programowo wy2szy otzymuje sluchacz, ktory uczqszczal na zaiqcia

edukacyjne w wymiarze co najmniej potowy czasu przeznaczonego na te zajqcia, uzyskal

z wymaganych cwiczei i prac pisemnych (prac domowych, referatow) oceny pozytywne oraz

uzyskal ze wszystkich przedmiot6w obowiqzkowych w danym semestze oceny semestralne, co

najmniej dopuszczajqce.

10. Sluchacz ukonczyl szkolq, jezeli w wyniku klasyfikacji koticowej, na ktorq skladajq siq

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych zajqc edukacyjnych uzyskane w semestze
programowo najwyzszym isemestralne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych zajqe

edukacyjnych, ktorych realizacja zakonczyla siq w semestrach programowo ni2szych w szkole

danego typu uzyskal oceny klasyfikacyjne zzajqc edukacyjnych wy2sze od oceny niedostatecznej.

P O ST AN OWI E N I A S ZCZEGOLOWE

s44

1. OkreSlenie wiedzy i umiejqtnoSci sluchacza ze zrealizowanej czq6ci materialu nauczania

w trakcie danego semestru dokonywane jest na podstawie oceniania bie2qcego.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza siq sluchacza, ktory uczqszczal na obowiqzkowe

konsultacje, puewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiaze co najmniej 50 o/o cz?su

ptzeznaczonego na te konsultacje, oraz z oceniania bie2qcego i wymaganych cwiczei uzyskal

oceny uznane za pozytywne w ramach wewnqtzszkolnego oceniania,

3. Ocenianie biezqce ma za zadanie:

1) obrazowac osiqgniqcia edukacyjne sluchacza,
2) motywowac sluchacza do dalszych postgpow w nauce,

3) udzielanie wskazowek do samodzielnego planowania wlasnego rozwoju.

4. Ocenianie biezqce polega na:

1) ocenianiu poziomu wiedzy sluchacza podczas zaiqe:

a. wypowiedzi ustne,

b. rozwiqzywanie problemow,

c. tworcze mySlenie,
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d. wspolpraca w gruPie,

2) ocenianiu prac pisemnych sluchaczaw formach ustalonych pzez nauczyciela, dopuszcza

sig przeprowadzanie:

a. sprawdzian6wwiedzy,
b. kadkowek,
c. prac kontrolnych o charakterze: referat6w, rozprawek, Wypracowafi, test6w.

5. Wystawiane oceny sq jawne dla sluchacza.

6. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustalonq ocenQ podczas oceniania bieZqcego wskazujqc

pozytywne aspekty wypowiedzi, ale iwskazujqc niedociqgnigcia i braki.

Z. Prace pisemne oceniane sE ocenq cyfrowq. Muszq zawieraczwiqzlq informacjq dla sluchacza,

uzasadn iajqcq wystawionq ocenQ.

B. Na wniosek sluchacza nauczyciel ma obowiqzek udostgpni6 do wglqdu ocenione prace

pisemne.

s45

1. Podstawq klasyfikowania i promowania sluchacza w formie zaocznei sq egzaminy semestralne

pzeprowadzane pruez nauczycieli poszczegolnych zajq6 edukacyjnych, okre6lonych w szkolnym

planie nauczania.

2. Nauczyciel uczqcy danego przedmiotu zobowiqzany jest poinformowa6 sluchaczy w formie

ustnej o planowanym dopuszczeniu lub niedopuszczeniu sluchaczy do egzaminu semestralnego

najp6zniej na przedostatnich zajqciach. W przypadkach szczeg6lnych zwiqzanych z realizaqq
niewielkiej liczby godzin danego przedmiotu mozliwe jest informowanie sluchaczy na ostatnich

zajqciach.

3. O planowanym niedopuszczeniu sluchacza do egzaminu semestralnego nauczyciel jest

zobowiqzany poinformowa6 dyrektora liceum przed rozpoczqciem sesji egzaminacyjnej.

s46

1. Egzaminy semestralne ustne i pisemne pzeprowadzajqnauczyciele okre6lonych pzedmiotow.

2. W szczegolnych przypadkach (choroba nauczyciela, wypadek losowy) w porozumieniu

z dyrektorem liceum dopuszcza siq przeprowadzenie egzaminu przez innego nauczyciela tego

samego przedmiotu lub osobi6cie przez dyrektora liceum.

3. Egzamin semestralny z danego przedmiotu pzeprowadza siq podczas sesji egzaminacyjnej

ustalonej pod koniec danego semestru lub bezpo6rednio po zakoiczeniu zaiqe z danego

pzedmiotu w trakcie semestru wg harmonogramu ustalonego pzez dyrektora liceum.

4. Oceny z czqsci pisemnej i czqsci ustnej egzamin6w semestralnych ustala siq wedlug

nastqpujqcej skali:

1) stopieri celujqcy - 6;

2) stopieri bardzo dobry - 5;

3) stopiei dobry - 4;

4) stopier'r dostateczny - 3;
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5) stopieri doPuszczaiqcY - 2;

6) stopieri niedostatecznY - 1.

5. Tematy egzaminu semestralnego ustnego lub pisemnego z materialu nauczania

obowiqzujqcego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczqcy danego pzedmiotu

i pzedktada je dyrektorowi liceum do zatwierdzenia najpoZniej na 7 dni pzed egzaminem.

6. Termin egzaminow semestralnych powinien byc podany do wiadomo5ci sluchacza na poczqtku

semestru oraz co najmniej na dwa tygodnie pzed egzaminem przez nauczycieli uczqcych

poszczegolnych przedmiot6w.

s47

1. Egzamin semestralny z jqzyka polskiego, jqzyka obcego i matematyki sklada siq z czq6ci

pisemnej i czqsci ustnej. Z pozostalych zajq1 edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje siq w

formie ustnej.

Z. Egzamin semestralny ustny sklada siQ z tzech pytari problemowych lub zadafi

do rozwiqzania zawartych w zestawie egzaminacyjnym, ktore sluchacz olzymuje w drodze

losowania.

3. Zamiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona. S{uchaczowi pzysluguje 15 minut na

pzygotowanie siq do odpowiedzi.

4.Liczba zestawow egzaminacyjnych jest wiqksza o co najmniej 1 zestaw od liczby zdaiqcych

egzamin.

5. Egzamin semestralny z przedmiot6w prowadzonych w formie cwiczeh i zajq1 praktycznych

ma odpowiednio formq cwiczefl i zaiqc praktycznych.

s48

1, Na kazdy z pisemnych egzamin6w semestralnych pzeznacza siq dwie godziny lekcyjne (90

minut).

2. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje sluchacz na arkuszach papieru opatzonych
podlu2nq pieczqciq liceum.

3. Sluchacz, kt6ry zakohczyl pracg pisemnq, oddaje jq egzamlnatorowi i opuszcza salq.

4. Ocenione pisemne prace egzaminacyjne liceum pzechowuje pzez okres dw6ch lat.

s4e

1. Wyniki egzaminu semestralnego odnotowuje siq w protokole egzaminu semestralnego.

2. Protok6l egzaminu semestralnego zawiera: imiq i nazwisko nauczyciela pzeprowadzaiqcego

egzamin, nazwg przedmiotu, termin egzaminu, informacjg o dopuszczeniu sluchaczy do egzaminu

semestralnego, informacjq o pytaniach (zadaniach) egzaminacyjnych, imiona inazwiska sluchaczy

zdajqcych egzamin oraz odpowiednio oceny z egzaminu.
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3. Wyniki egzaminu realizowanego w formie ustnej odnotowuje siq w protokole egzaminu

semestralnego formy ustnej, wyniki egzaminu realizowanego w formie pisemnej odnotowuje siq

w protokole egzaminu semestralnego formy pisemnej.

4. \N pzypadku egzaminu realizowanego w formie 6wiczeri i zqq6' praktycznych, obowiqzuje

protok6l egzaminu semestralnego formy ustnej.

S. Zalwierdzony przez dyrektora zestawy pytari egzaminacyjnych lub tematyka egzaminu

realizowanego w formie 6wiczeh i zajgt praktycznych, powinny stanowi6 zalqcznik do protokolu

egzaminu semestralnego.

6. irrotokoty egzaminow semestralnych przechowuje liceum przez okres dwoch lat od momentu

wytwozenia.

s50

1 . Sluchacz, kt6ry z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pzystqpil do egzamin6w semestralnych

w wyznaczonym terminie, jest niesklasyfikowany z danego pzedmiotu w semestze.

2. Sluchacz, ktory z wa2nych usprawiedliwionych ptzyczyn losowych (np. dlugotrwaly pobyt

w szpitalu) nie uczqszczal nazajqcia inie ma podstaw dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej

mo2e zlo7yc proSbq do dyrektora szkoly o przeprowadzenie egzamin6w klasyfikacyjnych

z pzedmiotow, z ktorych brak jest podstaw do wystawienia oceny semestralnej.

3. Dyrektor szkoly po pzeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji moZe wyrazil zgodq na

pzeprowadzen ie egza min6w klasyf ikacyjnych.

4. Sluchacz, klory z przyczyn usprawiedliwionych nie pzystqpil do egzamin6w semestralnych

w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym pzez

dyrektora liceum.

5. Termin dodatkowy, o kt6rym mowa w ust. 3,wyznacza siq po zakofrczeniu semestru jesiennego

nie po2niej niz do konca lutego lub po zakonczeniu semestru wiosennego nie p62niej niZ do dnia

31 sierpnia.

6. Sluchacz, ktory w wyniku egzaminu semestralnego zdawanego w dodatkowym terminie

otzymal ocenQ niedostatecznq, nie otzymuje promocji na semestr programowo wy2szy i zostaje

skre6lony z listy sluchaczy.

s51

Zmian w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania sluchaczy w formie zaocznej dokonuje

rada pedagogiczna liceum zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

EGZAMINY POPRAWKOWE

s52

1. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dw6ch egzamin6w

semestralnych slu.chacz mo2e zdawac egzamin poprawkowy'
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2. Egzaminy poprawkowe mogq byi przeprowadzone po ka2dym semestze, tak2e

po semestrze programowo najwyzszym.

3. Egzamin poprawkowy z jqzyka polskiego, jqzyka obcego i matematyki sktada siq z czq6ci

pisemnej i ustnej. Z pozostalych zajqeedukacyjnych egzamin poprawkowy sluchacz zdale tylko w

formie ustnej.

4. Egzamin poprawkowy z zajqc edukacyjnych prowadzonych w formie cwiczei i za1q6,

praktycznych ma odpowiednio formq dwiczell i zaiqt, praktycznych'

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy pzedmiot6w, z ktorych sluchaczowi wyznaczono dodatkowy

termin egzaminu semestralnego.

6. Sluchacz, ktory nie zdal egzaminu poprawkowego, nie otzymuje promocji na semestr

programowo wyZszy i zostaje skre6lony z listy sluchaczy.

7. Dyrektor liceum moZe wyrazic zgodq na powt6aenie semestru na pisemny wniosek sluchacza

uzasadniony sytuacjq Zyciowq lub zdrowotnq sluchacza, zlo2ony w terminie 7 dni od dnia

zakon czenia zajq A d yd a ktyczn y ch.

8. Sluchacz moZe powtarzae semestr jeden taz w okresie ksztalcenia w liceum'

W wyjqtkowych przypadkach dyrektor liceum po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej mo2e

wyrazie zgodq na powtorzenie semestru po raz drugi w okresie ksztalcenia w liceum.

s53

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzqcy dane zaiqcia edukacyjne po

zakonczeniu semestru jesiennego nie pozniej ni2 do kofica lutego i po zakoiczeniu semestru

wiosennego nie pozniej ni2 do dnia 31 sierpnia.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor liceum w porozumieniu z nauczycielem

uczacym danego przedmiotu.

3. Terminy egzaminow poprawkowych okreSlone sE w harmonogramie egzamin6w poprawkowych

opracowan y ch pzez dyrektora liceu m.

4. Sluchacz, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie pzystqpil do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, mo2e przystqpic do niego w terminie dodatkowymwyznae,zonym pzez

Dyrektora Liceum.

s54

'1. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany z odpowiedniego zakresu programu nauczania

realizowanego w danym semestrze.

2. Na podstawie wynikow egzaminu poprawkowego nauczyciel ustala ocene semestralnq lub

koricowq z danego przedmiotu, ktora jest zatwierdzona pzez radq pedagogicznq podczas

posiedzenia w formie uchwaly.

s55

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego spozqdza siq protokol, ktory zawiera: imiq

i nazwisko nauczyciela przeprowadzajqcego egzamin, nazwQ pzedmiotu, termin egzaminu,
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pytania (zadania) egzaminacyjne oraz informacja o ich rcalizacji (w przypadku 6wiczefi
i z$qe, praktycznych - tematyka 6wiczeri lzadan oraz informacja o wykonaniu zadafr), oraz ustalonE
dla sluchacza ocenQ z egzaminu.

2. Protokol stanowi zalqcznik do arkusza ocen.

3. Pytania egzaminacyjne otaz tematykg zadania praktycznego pzygotowuje nauczyciel
pzeprowadzajqcy egzamin poprawkowy. Zestawy pytari oraz tematyka powinny by6 zatwierdzone
ptzez dyrektora liceum i dolqczone do protokolu.

SZCZEG O LN E P RZY P A D KI KO N TY N U ACJ I KS ZT AT.C E N I A

s56

1. Sluchaczowi liceum, powtarzajqcemu semestr przed uplywem trzech lat od daty przenruania

nauki, zalicza siq przedmioty, z kt6rych uzyskal poprzednio ocene klasyfikacyjnq wyzszq od
niedostatecznej i zwalnia siq go z obowiqzku uczeszczania na te zajqcia.

2.\N przypadku zwolnienia, o kt6rym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
sig odpowiednio "zwolniony z obowiqzku uczeszczania na zajqcia" lub "zwolniona z obowiqzku
uczeszczania na zajgcia" oraz podstawq prawnq zwolnienia.

3. Do nowego arkusza ocen oraz do dziennikow lekcyjnych przepisuje siq oceny zzaliczonych na
poprzednim semestrze przedmiot6w,

4. Sluchacz, kt6ry po ukoriczeniu zasadniczej szkoly zawodowej lub branzowej szkoly I stopnia
mo2e by6 przyjqty na lll semestr LO na podstawie Swiadectwa ukoriczenia tej szkoly.

5. W przypadku sluchacza, kt6ry nie realizowal obowiqzkowych zajqe edukacyjnych, kt6re byly
realizowane na semestze I lub ll semestrze a sluchacz ich nie realizowal w zsz lub branzowej
szkole I stopnia, dyrektor szkoly zapewnia sluchaczowi warunki do zrealizowania treSci nauczania
tych zajq6 do ukoriczenia Vlll semestru.

6. Roznice programowe z obowiqzkowych zajqe edukacyjnych realizowanych w cyklu ksztalcenia
w szkole, do ktorej jest sluchacz zapisany sq uzupelnianie na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadzqcych obowiqzkowe zajqcia edukacyjne z danego przedmiotu w semestrze.

7. Je2eli z powodu rozktadu zajq6, edukacyjnych lub innych waznych ptzyczyn nie mozna zapewni6
sluchaczowi warunk6w do zrealizowania treSci nauczania z obowiqzkowych za)Qe edukacyjnych
przeprowadza sig egzaminy klasyfikacyjne z tych zajqe.

8. W przypadku, gdy sluchacz realizowal obowiqzkowe zajqcia edukacyjne i uzyskal pozytywnq
oceng klasyfikacyjnq, a na semestrze na kt6ry zostal zapisany, z$qcia te
sq realizowane w tym samym lub wqzszym zakresie, siuchacz jest zwolniony z obowiqzku
uczestnictwa w tych zajqciach,

9. W uzgodnieniu z nauczycielem uczqcych danego przedmiotu jest sprawdzany poziom
opanowania treSci z danego przedmiotu zgodnie z podstawq programowq. Oceny ze Swiadectwa
ukoticzenia zasadniczej szkoly zawodowej lub branzowej szkoly I stopnia zostajq przepisane do
dokumentacji przebiegu nauczania.
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EGZAMIN MATURALNY

s57

1. W szkole przeprowadza sie egzamin maturalny w terminie wyznaczonym przez CKE.

2. Egzamin maturalny wewnqtrzny i zewnqtrzny odbywa siq zgodnie z procedurami opartymi na
aktualnych przepisach rozporzqdzenia MEN w sprawie warunk6w i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian6w
i egzaminow w szkolach publicznych.

3. W szkole przeprowadza siq pr6bny egzamin maturalny w czqsci pisemnej w terminie
wyznaczonym pzez Dyrektora Szkoly.

4. Ka2dy uczeh deklarujqcy przystqpienie do zewnqtrznego egzaminu maturalnego jest
zobowiqzany do przystqpienia do pisemnego probnego egzaminu maturalnegozjqzyka polskiego,
matematyki, jqzyka obcego na poziomie zadeklarowanym na maturq zewnqtrznq.

ZAS ADY P RZYJ M OWAN I A ST.U C H ACZY

s58

1. Do liceum uczqszczajq osoby powyzej 18 roku 2ycia, a tak2e koriczqce 18 lat w roku
kalendazowym, w kt6rym przyjmowane sq do liceum.

2. Warunkiem przyjqcia kandydata na sluchacza do Liceum jest ukoriczenie o5mioletniej szkoly
podstawowej lub gimnazjum.

3. Kandydat6w, kt6rzy posiadajq Swiadectwo ukohczenia zasadniczej szkoly zawodowej albo
bran2owej szkoly I stopnia zostajq przyjqci na lll semestr liceum og6lnoksztalcqcego dla doroslych.

s5e

1, Zgloszenie przyjqcia do liceum nastqpuje w formie podania, do kt6rego w zalqczeniu przedklada
s iq d oku m enty potwie r dzalqce speln ie n ie waru n k6w przyjqcia kandyd ata.

2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje sprawdzenie spelnienia warunk6w przyjgcia kandydata na
sluchacza.

3. Kandydat na sluchacza zostaje wpisany na listq sluchaczy po:

1) pozytywnym zakofrczeniu procedury kwalifikacyjnej,
2) zawarciu umowy cywilnoprawnejz dyrektorem liceum.

s60

1. Na semestr programowo wy2szy w liceum mo2e by6 przyjqty kandydat, kt6ry spelni warunki
przyjqcia oraz:

25
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1) p'zedlo?y Swiadectwo ukoticzenia klasy ni2szej w szkole publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoly publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego
ptzez szkolq, z kt6rej sluchacz odszedl,

2) zlo2y egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich przedmiot6w nauczania wystqpujqcych na
semestrach ni2szych od tego, na ktory ubiega siq o przyjgcie - jezeli przedlo2y
dokumentacjq potwierdzajqcqksztalcenie siq w szkole niepublicznejbez uprawnieri szkoly
publicznej,

3) w przypadku, gdy wystgpujq r62nice programowe w zakresie treSci programowych danych
pzedmiot6w, sluchacz powinien zdawa6, egzamin klasyfikacyjny.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzanauczycieluczqcy danego przedmiotu wformie ustalonej
przez nauczyciela. Nauczyciel ustala takZe zakres programowy egzaminu klasyfikacyjnego.

3. Nauczyciel uczqcy danego przedmiotu ustala termin egzaminu zzastrze2eniem, ze egzamin ten
powinien by6 przeprowadzony do kohca semestru.

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporzqdza siq protok6l zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
zawierajqcy:

1) imiq inazwisko nauczyciela prowadzqcego egzamin,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania egzaminacyjne,
4) ocenq uzyskanq z egzaminu.

5. Do protokolu dolqcza siq pisemne prace sluchacza, a w przypadku egzaminu ustnego, zwiqzlq
informacjg o ustnych odpowiedziach sluchacza.

6. Protokot stanowi zalqcznik do arkusza ocen sluchacza.

7. Olzymanie oceny wy2szej od niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego jest warunkiem
dopuszczenia sluchacza do egzamin6w semestralnych w danym semestrze.

s61

Kandydat, ktory przedlozy Swiadectwo stwierdzalqce,2e nie ukoriczyl danego semestru, mo2e byc
pzyjQty na semestr odpowiednio wy2szy, jezeli przedmiot, z ktorego uzyskal ocene
niedostatecznq, nie jest przedmiotem nauczanym w Liceum.

PRZYPADKI SKRESLENIA Z LISTY ST.UCHACZY

s62

1. Sluchacz mo2e by6 skre6lony z listy sluchaczy w nastqpujqcych przypadkach:

1) jezeli nie uzyska 50% frekwencji na zajqciach,
2) iezeli nie zostanie promowany na kolejny semestr - w zwiqzku z otrzymaniem dw6ch lub

wiqcej ocen ndst. oraz w przypadku gdy szkola nie prowadzi ksztalcenia na semestrze
bezpo6rednio nizszym,

3) jezelijest nieklasyfikowany z jednego lub wiqcej przedmiotu.
4) je2eli nie przystqpil do egzaminu poprawkowego,
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5) jezeli nie przestrzega obowiEzk6w sluchacza okreSlonych w statucie, a w szczegolnoSci:
a. poprzez swoje zachowanie narala na niebezpieczehstwo Zycie izdrowie oraz innych os6b,
b. niszczy mienie szkolne, i nie rekompensuje wyrzqdzonych szk6d,
c. spozywa alkohol na terenie szkoly i przychodzi na zajqcia w stanie nietrze2wym,
d. u2ywa Srodkow odurzajqcych na terenie orazpoza terenem szkoly,
e. nie podporzqdkowuje sie zarzqdzeniom dyrektora, rady pedagogicznej otaz rady

samorzqdu sluchaczy w zakresie dyscypliny,
f. u?ywa pzemocy fizycznej wobec kolegow i wykladowcow (ezeli istniejq na to

niezapr ze czalne d owo d y),

6) jezeli nie mo2e kontynuowa6 nauki zptzyczyn osobistych - na pisemny wniosek sluchacza

, skierowany do dyrektora Szkoly.

2. \N przypadkach okreSlonych w ust. 1 uchwalg o skre6leniu z listy sluchaczy podejmuje rada
pedagogiczna, kt6rej wykonanie powierza siq dyrektorowi Szkoly. W uchwale powlnien byc
okre6lony termin wykonania uchwaly.

3, Skre6lenie sluchacza nastgpuje w formie decyzji administracyjnej dyrektora szkoly w rozumieniu
kodeksu postqpowania administracyjnego, od ktorej sluZy sluchaczowi prawo wniesienia
odwolania do wla6ciwego kuratora o6wiaty w terminie 14 dni od jej otrzymania.

NAUCZANTE ZDALNE

s63

1. W przypadku zawieszenia z{qe na okres powyzej dwu dni dyrektor liceum ma obowiqzek
zorganizowa6 dla sluchaczy - nie p6zniej ni2 od trzeciego dnia zawieszenia zalee - zajqcia
z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglo6c.

2. Dyrektor liceum moze odstqpi6 od organizacji nauki zdalnej jedynie za zgodq organu
prowadzqcego szkolq i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny
nad szkolq.

3. Ksztalcenie na odlegtoSc to zajqcia:

1) prowadzone pzez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym);

2) indywidualna praca sluchacza z materialami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela
i wedlug jego wskazowek;

3) inne formy nauki sluchacza (w tym wykonywanie prac domowych, Cwiczeh, lektura),

4. Zorganizowanie zajq6, z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSc powinna
poprzedzi6 diagnoza, kt6rej celem jest:

1) ustalenie pzez opiekuna semestru, czy kaZdy sluchacz posiada w miejscu zamieszkania
komputer do wlasnej dyspozycji z dostqpem do lnternetu umo2liwiajqcym naukq zdalnq;

2) ustalenie pzez dyrektora liceum, czy ka2dy nauczyciel dysponuje odpowiednim sprzgtem do
nauczania zdalnego;

3) zorganizowanie w razie potrzeby ewentualnych szkoleri dla sluchaczy i nauczycieli w zakresie
umiejqtno6ci poslugiwania sig platformami i narzqdziami do ksztalcenia na odlegloS6.
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5. W liceum wykorzystywane sE nastqpujqce techniki ksztalcenia na odleglo5c:

1) metoda synchroniczna - nauczyciel i sluchacze pracujq w jednym czasie - konsultacje on-line;

2) metoda asynchroniczna - praca w r62nym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do
materiat6w edukacyjnych, dokumenty, filmy dostqpne dla uczni6w na platformie / w sieci, lekcje
polegajqce na pracy w chmurze - Google Classroom;

3) lqczenie pracy rownoleglej zpracqrozlo2onq w czasie, np. wykonanie wsp6lnie miniprojektu,
poszukiwanie informacji w celu rozwiqzania problemu, a nastqpnie pzygotowanie prezentacji
efektow wspolnej pracy;

6. Dyrektor liceum jest zobowiqzany do nawiqzania kontaktu elektronicznego ze sluchaczami
i przekazania im kodu dostqpu do poszczegolnych zlqe z nauczycielami, aby mogli oni prowadzi6
zajqcia w formie zdalnej.

7. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel Swiadczy pracg na terenie liceum, z wylqczeniem
przypadkow gdy jest to niezbqdne do realizowania zajq6,z uczniami zdalnie lub w inny spos6b, lub
gdy jest to niezbgdne dla zapewnienia ciqglo6ci funkcjonowania liceum.

8. Sluchacze odpowiad{q za wla6ciwe i rzetelne wywiqzywanie siq z obowiqzku uczestnictwa
w ksztalceniu na odleglo66.

9. W wypadku wylqczenia z trybu stacjonarnego nauczania pojedynczych semestr6w, okre6lonego
zawodu i przej6cia na tryb ksztalcenia w wariancie mieszanym nalezy niezwlocznie powiadomi6
semestry objqte tym trybem nauczania zgodnie z utnrualonym w szkole sposobem komunikacji
zdalnej, tj. na stronie internetowej liceum, za po5rednictwem poczty elektronicznej. lnformacjq
o zmianie trybu nauczania opiekun semestru przesyla sluchaczom.

10. W przypadku gdy grupa sluchaczy danego semestru wtazz zespolem nauczycieli uczqcych
przebywajq na kwarantannie, zajqcia lekcyjne prowadzone przez nauczycieli, kt6rzy podejmq
pracQ, odbywajq siq zdalnie zgodnie zobowiqzujEcym planem za1qt, on-line.

11. Pozostale grupy sluchaczy poszczeg6lnych semestr6w w czasie nieobecnoSci nauczyciela
bqdqcego na kwarantannie majq wyznaczane zastqpstwa odbywane przez innych nauczycieli.

12. Nauczyciele powinni by6 dostgpni dla sluchaczy online zgodnie z harmonogramem konsultacji
umieszczonym na stronie internetowej liceum.

13. W celu zachowania bezpiecznej komunikacjizwykorzystaniem urzqdzefi cyfrowych zaleca siq
sluchaczom instalacjq program6w antywirusowych, firewalli, aktualizacjq system6w operacyjnych,
przeglqdarek internetowych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zdalnej komunikacji.

s64

1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne poptzez przekazywanie stuchaczom temat6w
z zakresem materialu, wskaz6wek dotyczqcych zagadnieri do zrealizowania oraz dodatkowych
2rodel i material6w do lekcji za posrednictwem platformy classroom Google.

2. Lekcje on-line (w czasie rzeczywistym) odbywajq siq z wykorzystaniem platformy Cisco Webex.

3. Nauczyciel, ktory nie ma mozliwoSci prowadzenia nauczania zdalneg o z wykorzystaniem
platform wymienionych w ust. 1. i ust. 2., indywidualnie ustala z dyrektorem liceum zasady pracy
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i sposoby prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pzez siebie dzialaniami w przedmiotowym
zakresie.

4. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiqzujqcym planem
zajq6 (w trybie stacjonarnym) i szkolnym programem nauczania.

5. Zalqcia on-line (w czasie rzeczywistym) prowadzone sq wedlug ustalonego planu zajqe,.

6. W trakcie zajg6 on-line (w czasie rzeczywistym) sprawdzana jest obecno66 sluchacza na
zajqciach i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela prowadzqcego zajqcia,
a w przypadku gdy nauczyciel prowadzi zajqcia on-line poza szkolq na oddzielnych wykazach
obecn o5ci slu ch aczy p zyg otowa ny ch przez szkotg.

7. Nauczyciel potwierdza realizacjg planowanych tre5ci nauczania dla poszczeg6lnych semestr6w
po zrealizowanej lekcji/konsultacji, wpisujqc temat w dzienniku zajq6, z nazwq platformy oraz
dopisujqc do tematu w nawiasie: zrealizowanelzrealizowane online. W zakladce frekwencja
nauczyciel wpisuje nz, czyli nauczanie zdalne, podczas pracy w oparciu o platformq Classroom,
a w pzypadku lekcji on-line, zaznaczajqc frekwencjg w spos6b typowy dla trybu stacjonarnego.

8. Nauczyciel, prowadzqc nauczanie zdalne kieruje siq zasadami bezpieczeistwa i higieny pracy
sluchaczy.

9. Obowiqzkowym narzqdziem komunikacjize sluchaczem jest poczta elektroniczna liceum.

10. Sluchacze zrealizowane zadania przekazujq drogq elektronicznq za po6rednictwem poczty
elektronicznej szkolnej danego nauczyciela w formie:

1) wypelnionych kart pracy w postaci skan6w, zdjqc, plikow;

2) nagrah audio iwideo z wykonanE pracq praktycznq;

3) innej uzgodnionej pomiqdzy sluchaczem a nauczycielem.

11. W trakcie realizowanych zalqe z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSc
nauczyciele wytwarzajq i / lub udostqpniajq niezbqdne materialy do realizacji zajq1 i podstawy
programowej w postaci elektronicznych plikow w szczeg6lno6ci typu: pdf, jpg, doc, docx, xls lub
innych format6w akceptowanych i wykonywalnych na komputerze lub smartfonie pzez
przesylajqce strony. Materialy to m.in. streszczenia i wskaz6wki do realizaqi e-lekcji, materialy
audio, karty pracy, nagrania audio-wideo, linki do material6w pomocniczych, dedykowane strony
internetowe, linki do test6w sprawdzajqcych i inne niezbgdne do realizacji zajg6.

12. Zadawany sluchaczowi material:

1) zawiera treSciwynikajqce zrealizowanego programu nauczania danychzajqe edukacyjnych;

2) jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi;

3) uwzglqdnia specyfikq za1gt, oraz adekwatne do nich rozwiqzania technologiczne;

4) jest dostosowany do potrzeb i mo2liwo6ci psychofizycznych sluchaczy.

13. Nauczyciel danego przedmiotu okre6la formy aktywno6ci sluchacza, potrzebq potwierdzania
zapoznania siq z wskazanym materialem, odeslania plik6w zzadaniami domowymi podlegajqcymi
ocenie.
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14. Wykonane zadanie sluchacz przesyla w formie elektronicznej w terminie i formie okre6lonej
ptzez nauczyciela. Brak przeslanego pzez sluchacza zadania domowego w wyznaczonym
terminie jest traktowane jako jego niewykonanie i skutkuje ocenq niedostatecznq.

15. Wewnqtrzszkolne Zasady Oceniania, okre6lone w statucie, dotyczq tak2e nauczania innego
ni2 stacjonarne.

16. Szczeg6towe warunki oceniania wynikajqce ze specyfiki nauczania na odlegNoS6:

1) podczas oceniania pracy zdalnej sluchaczy nauczyciele uwzglqdniajq ich mozliwoSci
psychofizyczne do rozwiqzywania okre6lonych zadari w wersji elektronicznej;

2) na ocenq osiqgnig6 sluchacza z danego przedmiotu nie mogq mie6 wplywu czynniki zwiqzane
z ograniczonym dostgpem do sprzqtu komputerowego i do lnternetu; nauczyciel powinien
umo2liwic sluchaczowi wykonanie tych zadari w alternatywny sposob;

3) nauczyciele w pracy zdalnej wskazujq dokladny czas i ostateczny termin wykonania zadania,
okre6lajqc jednoczeSnie warunki ewentualnej poprawy, je6li zadanie nie zostalo wykonane
w spos6b wlaSciwy lub zawiera blgdy;

4) w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalajq oceny bieZqce za wykonywane zadania.

17. Monitorowanie postqp6w sluchacza, informowanie sluchacza o postgpach w nauce oraz
uzyskanych ocenach odbywa sig na bie2qco podczas prowadzonych zajqe,lkonsultacji.

18. Opiekun semestru we wspolpracy z nauczycielami obowiqzany jest monitorowa6 udziat
sluchaczy swojej grupy w nauczaniu zdalnym i w najblizszym mozliwym czasie o wystqpujqcych
trudno6ciach informowa6 dyrektora liceum.

19. Nauczyciel zobowiqzany jest do co najmniej jednokrotnego w ciqgu dnia odbierania
wiadomoSci w poczcie elektronicznej szkoly.

s65

1. Dzialalno66 liceum finansowana jest z:

1) oplal za naukq (czesne) wnoszonych przez sluchaczy - w przypadku gdy takie oplaty sq
przewidziane,

2) oplat sluchaczy za egzaminy i konsultacje dodatkowe wynikajqce z konieczno6ci
zorganizowania ich pzez szkolg dla sluchaczy nie realizujqcych toku ksztalcenia
w wyznaczonych terminach,

3) dotacji,
4) darowizn os6b prawnych ifizycznych.

2. Wysoko66 czesnego okre6la osoba prowadzqca szkolq. Warunki platnoSci oraz zmiany
wysoko6ci czesnego okreSla umowa o naukg zawierana pomiqdzy sluchaczem, a dyrektorem
liceum.
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3. W przypadku zbyt malej liczebnoSci danego oddzialu, nie gwarantujqcej samofinansowania,
pzy jednoczesnym zapewnieniu wla6ciwego poziomu ksztalcenia, osoba prowadzqca moZe:

1) podnieS6wysokoS6 czesnego,
2) rozwiqza| oddzial i przenie66 sluchaczy do innych oddzialow lub ulatwi6 przeniesienie

i przyjgcie do innego liceum.

s66

1. Egzaminy semestralne finansowane sq w ramach czesnego wnoszonego przez sluchaczy.

2. Wprowadza siq dodatkowq odplatno6c egzamin6w organizowanych dla sluchaczy nie
realizujqcych toku ksztalcenia w wyznaczonych ptzez szkolg terminach za:

egza m i ny se mestra I ne przeprow adzane w te rm i n ie dod atkowym,
egzaminy poprawkowe,

egzaminy poprawkowe zdawane w dodatkowym terminie.

3. Dyrektor mo2e w uzgodnieniu z organem prowadzqcym zwolni6 sluchacza - na jego wniosek -
z odplatnoScizazdawanie dodatkowych egzamin6w, o kt6rych mowa w ust. 2.

POSTANOWIENIA KONCOWE

s67

Zmian w Statucie mo2e dokonywac osoba prowadzqca Szkolq na wniosek lub po zasiqgniqciu
opinii Rady Pedagogicznej, natomiast w dzialach dotyczqcych zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania sluchaczy, na podstawie aktualnych przepis6w Ministra wla6ciwego do spraw
oSwiaty, zmian mo2e dokonywad Rada Pedagogiczna na podstawie uchwaly.

s68

1. Liceum u?ywa pieczqci urzgdowej (malej i duZej), w kt6rej tre6ci zawarlajest nazwa szkoly.
2, Liceum posiada tablicg uzqdowq.

s6e

Liceum moze posiadaC imig, wlasny sztandar, logo iceremonial uroczysto6ci szkolnych, nadawane

pzez organ prowadzqcy.

s70

1. W przypadku likwidacji liceum dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami , przekazana zostanie do wla6ciwego kuratorium o6wiaty w terminie 1 miesiqca od dnia
zakoficzenia I i kwidacj i.

2. Osoba prowadzqca szkolq moZe jq zlikwidowac z koricem roku szkolnego. W tym przypadku
powiadamia (na 6 miesiqcy przed) o terminie likwidacji i jq przyczynach: sluchaczy Liceum,
Kuratorium OSwiaty i Jednostkq Samorzqdu Terytorialnego, oraz wskazuje sluchaczom mozliwoS6
kontynuowania naukiw innej szkole tego samego typu.
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