
S T A T U T 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierakowicach 

 

 
Rozdział I 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

 
§ 1. 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach, zwane dalej Liceum, 

jest 3-letnią ponadgimnazjalną szkołą publiczną, o 3-letnim okresie kształcenia, działającą 

w systemie zaocznym. 

      2. Ukończenie Liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego.    

§ 2. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Kartuski, a nadzór nad nim sprawuje 

Pomorski Kurator Oświaty. 

§ 3. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach z siedzibą 

w Sierakowicach, ul. Dworcowa 3, 83-340 Sierakowice. 

§ 4. 1. Pełna nazwa Liceum brzmi: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Sierakowicach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach. 

2. Liceum nadaje imię organ prowadzący na wniosek Liceum lub wspólny wniosek Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Słuchaczy. 

3. Nazwa Liceum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA LICEUM 

 

§ 5. Liceum realizuje cele i zadania  a w szczególności: 

1) upowszechnienie dostępu do szkoły ponadgimnazjalnej absolwentom gimnazjów 

i zasadniczych szkół zawodowych; 

2) umożliwienie uzyskania wykształcenia średniego, ogólnokształcącego, które daje szansę 

dalszego kształcenia w szkołach policealnych i wyższych; 

3) pomoc absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

4) umożliwienie zdobycia umiejętności potrzebnych do samodzielnego korzystania 

z zasobów wiedzy, samodoskonalenia, rozwijania osobowości i swoich kwalifikacji; 

5) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i wartości 

określonych w ustawie prawo oświatowe, stosownie do warunków, w których pracuje 

Liceum; 

6) objęcie słuchaczy opieką psychologiczno-pedagogiczną; 

7) dbanie o rozwój osobisty słuchacza w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 

8) wyrabianie wśród słuchaczy poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę 

i czystość na terenie Szkoły; 



9) kształtowanie właściwego stosunku do nauki i obowiązków szkolnych, 

10) dbanie o regularne uczęszczanie słuchaczy na zajęcia edukacyjne, 

11) okazywanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa kulturowego, 

12) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich 

poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w Szkole wspólnoty 

nauczycieli i słuchaczy. 

§ 6. Liceum zapewniać będzie swym słuchaczom: 

1) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej; 

2) tolerancję światopoglądową i wyznaniową; 

3) pomoc pedagogiczną i psychologiczną, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem MEN z 

dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

4) pomoc w uczeniu się słuchaczy niepełnosprawnych; 

5) rozwijanie zainteresowań słuchaczy w ramach zajęć dodatkowych; 

6) możliwość zdobycia i rozwijania kompetencji społecznych, umiejętności z zakresu 

technologii informatycznej i komunikacji. 

 

 

 

Rozdział III 

SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ 

 

§ 7. Liceum będzie realizować swoje cele i zadania we współdziałaniu ze słuchaczami, 

z organami samorządu terytorialnego, z instytucjami społecznymi, kulturalnymi 

i gospodarczymi lokalnego środowiska, w celu tworzenia efektywnej działalności 

dydaktycznej i pedagogicznej. 

§ 8. Statutowe cele i zadania Liceum realizują: 

1) kadra pedagogiczna; 

2) słuchacze; 

3) pracownicy administracyjno-ekonomiczni oraz obsługa. 

§ 9. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej są konsultacje zbiorowe 

i indywidualne, zajęcia dodatkowe oraz praca samokształceniowa. 

 

Rozdział IV 

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 

 

§ 10. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale Liceum tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów. 



2. Dyrektor Liceum tworzy zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo- 

-zadaniowe, stosownie do potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez 

dyrektora liceum, na wniosek zespołu.   

3. Do zadań zespołów przedmiotowych oprócz tych, o których mowa w ust. 1, należy:   

1) diagnoza wiedzy i umiejętności słuchaczy; 

2) korelacja treści nauczania programów przedmiotowych; 

3) realizacja podstawy programowej przedmiotów w korelacji z egzaminami zewnętrznymi; 

4) porozumiewanie się co do wymagań programowych, organizacji kontroli i mierzenia 

osiągnięć słuchaczy; 

5) opracowanie harmonogramu kontroli i pomiaru osiągnięć słuchaczy; 

6) opracowanie wniosków usprawniających pracę szkoły; 

7) wymiana doświadczeń pedagogicznych (np. opracowanie i prezentacja ciekawych 

planów metodycznych oraz praktyk pedagogicznych); 

8) doskonalenie warsztatu pracy (np. projekt międzyprzedmiotowy, opracowanie testów 

i sprawdzianów); 

9) spotkania doskonaląco-informacyjne, służące m.in. wymianie doświadczeń 

z ukończonych przez członków zespołu form doskonalenia zawodowego; 

10) inne zadania określone przez członków zespołu. 

 

Rozdział V 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY 

 

§ 11. 1. Proces nauczania w Liceum podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym  

ocenianiem, klasyfikowania i promowania słuchaczy, na podstawie Rozporządzenie 

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

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych. 

    1a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych odbywa się 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 44s–44za oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 

44zb uso. 

  2. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy, a także tryb 

i sposób wnoszenia wniosku o przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego lub 

poprawkowego określa Wewnątrzszkolne Ocenianie w Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych w Sierakowicach uwzględniający specyficzne wymogi procesu kształcenia w 

szkole dla dorosłych. 

Rozdział VI 

ORGANY LICEUM 

 

 § 12. Organami Liceum są: 

1) dyrektor Liceum, którym jest dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sierakowicach; 

2) skreślony 



3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Słuchaczy; 

5) skreślony 

 

 § 13. 1. Dyrektor i wicedyrektor: 

1) dyrektor Liceum zwany dalej Dyrektorem jest powoływany i odwoływany przez organ 

prowadzący Liceum na podstawie odrębnych przepisów; 

2) skreślony 

3) skreślony 

4) kompetencje i szczegółowy zakres czynności i obowiązków wicedyrektorów określa 

dyrektor, o czym informuje Radę Pedagogiczną i Radę Słuchaczy. 

2. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący 

Szkołę. 

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, 

a w szczególności: 

1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, 

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej 

i samodzielnej pracy słuchaczy oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne, 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący 

Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności Szkoły, 

7) sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie 

finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) opracowuje arkusz organizacyjny, 

9) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły, 

10) dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli, 

11) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 

12) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły, 

13) występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach 

odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 



14) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy i organizacjami 

związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły, 

15) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły, 

16) może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile 

kształcenia, 

17) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych przepisami, 

18) podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska opiekuna roku 

19) zapewnia bezpieczeństwo słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę, 

20) wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 

21) dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki 

określone odrębnymi przepisami. 

22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach: 

1) przyjmowania słuchaczy do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich 

klasy, 

2) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy na warunkach określonych niniejszym statutem; 

skreślenia Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. 

5. Zadaniem Dyrektora jest przekonywanie uczniów do idei wolontariatu, w szczególności 

poprzez przekazywanie informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania.  

6. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia  stanowiska i odwołania 

z niego dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz 

Rady Pedagogicznej. 

7. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły w razie jego nieobecności. 

 § 14. 1. Rada Pedagogiczna: 

1) Radę Pedagogiczną Liceum tworzą nauczyciele przedmiotów obowiązkowych 

i dodatkowych, pracownicy pedagogiczni biblioteki; 

2) Rada Pedagogiczna Liceum jest częścią Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach; 

3) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

4) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

5) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

6) Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 



7) Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają  

z obowiązujących przepisów prawa.  

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy; 

6) dokonywanie zmian w Statucie Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza rozkład zajęć lekcyjnych (konsultacji) 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 § 15. skreślony 

 

 § 16. Rada Słuchaczy: 

1) w szkole działa Rada Słuchaczy będąca organem samorządowym, którego członkami są 

słuchacze Liceum; 

2) zasady wybierania członków Rady Słuchaczy oraz zasady działania określa regulamin 

uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organ 

samorządu jest jedynym przedstawicielem ogółu słuchaczy; 

3) Rada Słuchaczy przedstawiać będzie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Liceum dotyczących w szczególności podstawowych 

praw słuchaczy, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania 

zainteresowań; 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej; 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady.  

§ 16. 1 

1. Organy Szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania Szkoły i nauki 

słuchaczy, przepływu informacji i podejmowania decyzji.  

2. Do rozstrzygania sporów między organami Dyrektor Szkoły powołuje komisję. 



3. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. 

4. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 

5. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co 

najmniej 2/3 członków. 

 

Rozdział VII 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W LICEUM 

 

§ 17. 1. Podstawą działalności Liceum jest akt założycielski oraz uchwała Rady Powiatu 

Kartuskiego. 

2. Nauczanie w Liceum jest nieodpłatne.   

3. O przejecie do Liceum mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 

18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 

4. Do Liceum można również przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu 

kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub 

kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży. 

5. Szczegółowe zasady rekrutacji słuchaczy do Liceum znajdują się w Regulaminie 

Rekrutacji.    

6. Szkoła kształci w formie zaocznej. 

§ 18. 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 

sierpnia następnego roku. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala Rada 

Pedagogiczna na początku roku szkolnego. 

      2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają szczegółowe przepisy o organizacji roku szkolnego. 

     3. Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Słuchaczy, 

z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości kadrowych, organizacyjnych 

i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla każdego rocznika 

słuchaczy rozpoczynających trzyletni cykl nauczania, od 2 do 4 przedmiotów ujętych 

w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym. 

§ 19. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

Szkoły, opracowany na zasadach określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz 

Rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

2. W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

Liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Liceum 

oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum dyrektor Liceum, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala  rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją i oceną słuchaczy. 



5. Słuchacze Liceum są klasyfikowani po każdym semestrze z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego semestru. 

6. Słuchacze otrzymują promocję semestralną.  

7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy określa 

Wewnątrzszkolne Ocenianie Słuchaczy. 

      8. Cykl kształcenia w Liceum trwa 3 lata. 

      9. Struktura organizacyjna Liceum obejmuje oddziały w semestrach I-VI.  

 § 20. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Liceum są konsultacje: 

1) zbiorowe obowiązkowe; 

2) zbiorowe fakultatywne. 

     2. W Liceum: 

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa 

tygodnie przez dwa dni, w piątki i soboty, zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć; 

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% 

ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze; 

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą  

– wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą – przedegzaminacyjną. 

§ 21. 1. Słuchacze uczą się w oddziałach. 

2. W oddziałach liczących powyżej 24 słuchaczy zajęcia z języków obcych oraz informatyki 

są organizowane z podziałem na grupy. 

3. Liceum, za zgodą organu prowadzącego, może wprowadzić przedmioty dodatkowe 

poszerzające wiedzę lub rozwijające zainteresowania słuchaczy.   

4. Informacja o realizacji dodatkowych przedmiotów zostaje umieszczona na świadectwie 

ukończenia Liceum.    

§ 22. Godzina konsultacji trwa 45 minut. Dopuszcza się łączenie konsultacji w bloki 

dwugodzinne, po 90 minut. 

§ 23. 1. Naukę w semestrze lub szkole słuchacze kończą egzaminami ujętymi w planie 

nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który 

uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 

semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz 

otrzymał z tych zajęć i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania dla 

semestru decyduje o promowaniu słuchacza na semestr programowo wyższy lub 

o ukończeniu Liceum. 

4. W przypadku uzyskania przez słuchacza w sesji egzaminacyjnej jednej lub dwóch ocen 

niedostatecznych dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego. 



5. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor po zakończeniu semestru jesiennego, nie później 

niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 

31 sierpnia bieżącego roku szkolnego.      

6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminów 

semestralnych w wyznaczonym terminie, może zdawać egzaminy w wyznaczonym przez 

dyrektora Liceum terminie dodatkowym. 

7. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do 

końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 31 sierpnia 

bieżącego roku szkolnego. 

§ 24. 1. Oceny klasyfikacyjne wystawia się wg obowiązującej skali ocen i wpisuje się do 

protokołu egzaminacyjnego, dziennika lekcyjnego, indeksu oraz arkusza ocen. 

2. Dokumentem potwierdzającym status słuchacza jest ważny indeks z aktualnym wpisem, 

odnotowującym oceny semestralne oraz decyzje o zaliczeniu lub niezaliczeniu semestru. 

§ 25. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć określa rozkład zajęć, 

ustalony przez dyrektora Liceum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Zajęcia i konsultacje odbywają się na terenie Liceum w izbach lekcyjnych, pracowniach i 

gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, w auli szkoły. Niektóre 

specjalistyczne zajęcia mogą się odbyć poza terenem szkoły, np. na wycieczkach, w 

placówkach kultury. 

3. Dyrektor Liceum powierza opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami i gabinetami 

przedmiotowymi nauczycielowi, który w danym pomieszczeniu prowadzi najwięcej zajęć 

lekcyjnych. 

4. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły 

oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed zagrożeniami. 

5. Kamery wizyjne obejmują obszary uznane powszechnie za publiczne i dostępne; 

6. Pomieszczenie objęte monitoringiem jest oznaczone, a informacja o tym podana do 

publicznej wiadomości. 

§ 26. 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanego dalej opiekunem. 

2. Opiekun pełni rolę informacyjną i organizacyjną w relacjach pomiędzy dyrektorem 

a słuchaczami oraz między słuchaczami a nauczycielami. 

 

Rozdział VIII 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 27. 1. Liceum prowadzi odpowiednio wyposażoną bibliotekę szkolną z czytelnią 

i zapleczem bibliotecznym. 

2. Biblioteka szkolna jest nie tylko księgozbiorem lektur, lecz także pracownią szkolną, 

służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły, w tym doradztwa zawodowego, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o lokalnym środowisku i regionie. 



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

a także inne osoby za zgodą dyrektora. 

4. Bibliotekarz szkolny wraz z personelem biblioteki: 

1) gromadzi, opracowuje i dba o zabezpieczenie zbiorów; 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu w bibliotece i wypożyczanie ich poza 

bibliotekę. 

5. Czas pracy biblioteki jest dostosowywany do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić 

słuchaczom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu. 

6. Biblioteka współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi edukację, instytucjami 

i placówkami kultury, organizując wspólne przedsięwzięcia, mające na celu upowszechnianie 

kultury, zwłaszcza czytelniczej, oraz zachęcając do uczestnictwa w kulturze.   

7. Biblioteka posiada swój regulamin.   

 

Rozdział IX 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM 

 

§ 28. 1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych 

i administracyjnych oraz pracowników obsługi. 

2. Nauczyciele, zatrudnieni w Liceum posiadają wykształcenie określone odrębnymi 

przepisami. 

3. Zasady zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami określa Karta 

Nauczyciela. 

4. Zasady zatrudniania pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi 

określa Kodeks Pracy.   

§ 29. 1. Nauczyciele są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy. 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności:   

1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego; 

2) wspieranie rozwoju, zdolności i zainteresowań słuchaczy; 

3) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wszystkich słuchaczy, udzielanie 

pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

4) doskonalenie umiejętności pedagogicznych, dydaktycznych i praca nad osobistym 

rozwojem i zdobywaniem nowej wiedzy; 

5) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form kształcenia; 

6) uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej; 

7) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) sporządzanie planów nauczania w wyznaczonym przez dyrektora terminie; 

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Liceum. 

      3. Nauczyciel przedmiotu odpowiedzialny jest za:   

1) dbałość o sprzęt szkolny, środki i pomoce dydaktyczne; 



2) stymulowanie pozytywnej motywacji słuchaczy do obowiązków szkolnych; 

3) wspieranie rozwoju zdolności oraz zainteresowań słuchaczy; 

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie pracy słuchaczy; 

5) udzielenie pomocy słuchaczom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych dostępnymi 

środkami, formami i metodami; 

6) doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych i aktualizowanie stanu swojej wiedzy 

merytorycznej; 

7) współdziałanie z opiekunem klasy w tworzeniu wspólnego systemu oddziaływań 

dydaktycznych i wychowawczych; 

8) właściwy dobór wyposażenia pracowni przedmiotowych, gabinetów w środki 

dydaktyczne, ich stosowanie w procesie lekcyjnym, utrzymanie w należytym stanie 

i ich zabezpieczenie. 

§ 30. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową, dyscyplinarną i karną za uchybienie 

przeciwko statutowym obowiązkom, godności zawodowej oraz przeciwko porządkowi pracy, 

a w szczególności za: 

1) łamanie dyscypliny pracy; 

2) niezgodne z regulaminem traktowanie słuchaczy; 

3) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku zagrażającego 

zdrowiu i życiu; 

4) zniszczenie lub utratę części majątku i wyposażenia szkoły, za który ponosi 

odpowiedzialność materialną, na skutek nieporządku, braku nadzoru i niewłaściwego 

zabezpieczenia; 

5) lekceważenie przepisów regulaminów szkolnych i pracowniczych, obowiązujących 

wszystkich pracowników Liceum. 

 § 31. Zadaniem nauczyciela – opiekuna klasy jest: 

1) prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennika elektronicznego, arkuszy ocen, 

przygotowanie świadectw, indeksów, opinii o postępach w nauce i zachowaniu się 

słuchaczy); 

2) poznawanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości, uzdolnień i zainteresowań 

słuchaczy; 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w celu koordynowania pracy 

dydaktycznej ze wszystkimi słuchaczami, szczególnie z tymi, którym potrzebna jest 

pomoc indywidualna; 

4) tworzenie warunków wspomagających intelektualny i społeczny rozwój słuchaczy; 

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole, jak 

również między słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

6) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich; 

7) zapoznanie słuchaczy z wewnątrzszkolnym ocenianiem oraz z przepisami dotyczącymi 

oceniania, egzaminowania i klasyfikowania. 

 



§ 31.1 

1. W celu udzielania słuchaczom poradnictwa zawodowego w Szkole pracuje szkolny 

doradca zawodowego. 

2. Szkolny doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi. 

3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe, 

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego, 

3) współpraca z gronem pedagogicznym, wychowawcami, 

4) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy, 

5) współpraca ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, 

6) śledzenie losów absolwentów Szkoły, 

7) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, 

zawodów. 

 

Rozdział X 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY, 

KARY I NAGRODY 

 

 § 32. 1. Słuchacz Liceum ma prawo do: 

1) bezpłatnego i właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

2) uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania 

i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; 

3) nieodpłatnego korzystania w czasie obowiązkowych zajęć ze sprzętu szkolnego, środków 

dydaktycznych i biblioteki; 

4) zwracania się o pomoc do nauczycieli w opanowaniu obowiązującego materiału 

nauczania; 

5) obiektywnej i jawnej oceny swych wiadomości i umiejętności; 

6) wglądu do poprawionej i zrecenzowanej pracy kontrolnej; 

7) przełożenia jednego lub kilku egzaminów semestralnych i końcowych w przypadku 

choroby lub innego zdarzenia losowego; 

8) poprawy oceny niedostatecznej z pracy semestralnej; 

9) przystąpienia do egzaminu maturalnego po ukończeniu semestru programowo 

najwyższego; 

10) wyboru do samorządu słuchaczy reprezentującego go wobec Rady Pedagogicznej 

i dyrektora Liceum; 

11) swobody wyrażania myśli, opinii i przekonań światopoglądowych, o ile nie naruszają 

dobra osobistego innych osób; 



12) egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego, których szczegółowy tryb 

przeprowadzania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.  

 2. Słuchacz Liceum ma obowiązek:   

1) uczestniczenia w konsultacjach, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, 

w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje; 

2) samodzielnego przygotowywania pisemnych prac semestralnych; 

3) usprawiedliwiania nieobecności u opiekuna klasy; 

4) systematycznego przygotowywania się do wszystkich zajęć lekcyjnych i konsultacji 

zbiorowych; 

5) przestrzegania prawa szkolnego i zarządzeń dyrekcji Liceum; 

6) przeciwstawiania się przejawom przemocy; 

7) przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych 

środków odurzających; 

8) szanowania dobra społecznego i indywidualnego, a w szczególności dbania o mienie 

Liceum, które służy społeczności uczących się; 

9) naprawiania wyrządzonej szkody lub zwrócenia kosztów naprawy; 

10) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do koleżanek 

i kolegów, do nauczycieli i innych pracowników Liceum; 

11) dbania o własne życie i zdrowie, a także szanowania zdrowia i życia innych; 

12) przestrzegania zakazu używania telefonu komórkowego w czasie konsultacji. 

§ 33. 1. Słuchacz może być wyróżniony i nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, 

wzorową frekwencję lub działalność w samorządzie przez opiekuna lub dyrektora Liceum.  

2. Formy wyróżnień i nagród:  

1) pochwała dyrektora na forum oddziału; 

2) pochwała dyrektora na forum Liceum; 

3) list gratulacyjny dyrektora do firmy zatrudniającej słuchacza; 

4)  nagroda książkowa lub rzeczowa. 

3. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych 

regulaminów lub zarządzeń porządkowych obowiązujących w Liceum. 

4. Formy kar:  

1) upomnienie opiekuna; 

2) upomnienie dyrektora; 

3) skreślenie z listy słuchaczy.  

5. Skreślenia słuchacza z listy następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej na 

piśmie. 

6. Słuchaczowi służy prawo odwołania się od udzielonej kary w terminie 14 dni od dnia 

skutecznego dostarczenia mu decyzji/informacji o nałożonej karze do następujących organów:  

1) od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 1 do dyrektora; 



2) od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 2 do dyrektora, który przy rozpatrywaniu ma 

obowiązek zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i Rady Słuchaczy; 

3) od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 3 do Pomorskiego Kuratora Oświaty.    

7. Odwołanie od decyzji należy składać za pośrednictwem dyrektora Liceum. 

8. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić słuchacza z listy 

słuchaczy Liceum w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących sytuacji:  

1) na prośbę słuchacza; 

2) stwierdzenia obecności słuchacza na terenie szkoły pod wpływem alkoholu; 

3) stwierdzenia frekwencji niższej niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

9. Słuchacz nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy w przypadkach określonych w 

rozporządzeniu określającym zasady klasyfikowania i promowania, a w szczególności jeżeli:  

1) uzyskał frekwencję niższą niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania lub nie uzyskał z tych zajęć ocen uznanych 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania;  

2) nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych. 

10. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy, dyrektor umożliwia słuchaczowi 

złożenie wyjaśnień, na jego wniosek również na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

11. Dyrektor Liceum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 

słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.  

12. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie 

kształcenia w Liceum. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia 

w Liceum.  

13. Słuchacz kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych, otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

 

Rozdział XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34. 1. Liceum używa pieczęci z nazwą i adresem:  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach                                                                  

83-340 Sierakowice 

ul. Dworcowa 3 

2. Liceum używa pieczęci urzędowej z godłem państwa i napisem w otoku: Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację z przebiegu nauczania zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w szkołach publicznych.  



4. Liceum jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

5. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2013 r. 

§ 35. 1. Treść niniejszego Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierakowicach z dnia 31.08.2015 r. 

2. Treść niniejszego Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierakowicach z dnia 09.12.2015 r. 

3. Treść niniejszego Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierakowicach z dnia 29.11.2017 r. 

 

 

 


