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Uchwała Nr 6/2020/2021 

Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie zmian w statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w 

Łomży. 

 

Na podstawie art. 72 ust.1 i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 15 września 2020 r. w statucie szkoły stanowiącym załącznik do uchwały Nr 7 Rady 

Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży z dnia 29 

listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)  uchyla się § 1; 

2)  w § 4 uchyla się ust.2; 

3)  w § 6:   

a)  skreśla się pkt 10,   

b)  w pkt 12 skreśla się wyrażenie „w Białymstoku”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 

1. Wizja szkoły: szkoła przyjazna, zapewniająca wysoką jakość edukacji, 

wychowująca kreatywnego i otwartego na świat człowieka. 

2.  Misja szkoły: nauczanie wychowujące: 

1)  tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej tradycji i głębokim szacunku 

do odmienności kultur, 

2)  uczymy z przekonaniem, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć 

świat, ludzi i samego siebie, aby mógł współtworzyć rzeczywistość, w jakiej 

funkcjonuje, 

3)  chcemy, aby nasi wychowankowie kierowali się w życiu takimi wartościami jak: 

odpowiedzialność, uczciwość i patriotyzm. 

3. Cele szkoły: 

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży współkształtuje 

dojrzałość młodego człowieka poprzez wysoką jakość edukacji i realizację idei 

nauczania wychowującego, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i zdania egzaminu maturalnego na poziomie stwarzającym 

absolwentom szanse wstępu na wyższe uczelnie; 

2) stwarza warunki do prawidłowego rozwoju każdego ucznia, a w szczególności 

pomaga w kształtowaniu godnych, odpowiedzialnych, obywatelskich i 

patriotycznych postaw; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające w tworzeniu wspólnoty opartej 

na wartościach polskiej tradycji i głębokim szacunku do odmienności kultur; 

4) wspomaga rodziców w wychowaniu kreatywnego i otwartego na świat człowieka. 

 

4. Zadania szkoły: 

1) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnia bezpieczeństwo na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
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2) wyposaża uczniów w uporządkowaną wiedzę stanowiącą podstawę kształtowania 

umiejętności myślowo-językowych; 

3) organizuje system opiekuńczo-wychowawczy odpowiedni do istniejących potrzeb; 

4) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

6) rozwija u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych; 

7) kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu                     

i społecznemu. 

5. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły: 

1) nauczyciele wszystkich przedmiotów stwarzają warunki do nabywania przez 

uczniów kluczowych umiejętności w zakresie: 

a) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,  

b) matematycznego i naukowego postrzegania świata, 

c) sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami  

informacyjno- komunikacyjnymi, 

d) konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, 

e) budowania świadomości i ekspresji kulturalnej, 

f) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, 

g) nabywania nawyków systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; 

2) nauczyciele organizują i udzielają pomoc psychologiczno-pedagogiczną celem 

uzyskania osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej lub 

złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń rozwojowych uczniów; 

3) nauczyciele odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej w celu przygotowania 

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania                              

i wykorzystania informacji; 

4) nauczyciele języków obcych dostosowują program nauczania do poziomu 

przygotowania ucznia, który uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych; 

5) nauczyciele przygotowują uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku 

dalszego kształcenia z wykorzystaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego i wewnątrzszkolnego systemu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

6) nauczyciele upowszechniają wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz 

kształtują właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

7) nauczyciele stwarzają warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie 

różnych form organizacyjnych nauczania; 

8) nauczyciele zabiegają o rozwijanie u uczniów umiejętności związanych z 

dbałością o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzeniem środowiska 

sprzyjającego zdrowiu; 

9) nauczyciele upowszechniają wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtują 

właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska; 

10) nauczyciele rozwijają aktywność społeczną uczniów poprzez angażowanie ich                        

w wolontariat szkolny; 

11) nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia uczniów, dokonują analiz oraz 

formułują wnioski celem doskonalenia pracy szkoły;  

12) dyrekcja szkoły indywidualnie bądź poprzez agendy szkolne współdziała ze 

środowiskiem zewnętrznym m. in. ze stowarzyszeniami, organizacjami, ośrodkami 
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kształcenia nauczycieli, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

13) dyrekcja szkoły podejmuje działania doskonalące trójstronne współdziałanie 

rodziców, nauczycieli i uczniów w przygotowaniu młodego pokolenia do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w poczuciu 

odpowiedzialności, uczciwości, poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym szacunku do odmienności innych kultur.”; 

 5) w § 10 w pkt 4 wyrazy „zawiesza uchwały” zastępuje się wyrazami „wstrzymuje     

wykonanie uchwały”; 

6)  w § 11: 

a)  ust.3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej.” 

b)  w ust. 5 uchylić pkt 9; 

c)  w ust. 7  pkt 1, pkt 4,  pkt 13  otrzymuje brzmienie: 

„1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć;”, 

„4) wniosek dyrektora szkoły skierowany do organu prowadzącego z prośbą o 

przyznanie dodatkowych godzin na realizację określonych zajęć dla uczniów;”’ 

„13) projekt programu wychowawczego- profilaktycznego.”; 

d)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły albo jego zmiany.”; 

7)   w § 16 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 „1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni 

wolne od nauki są zgodne z kalendarzem roku szkolnego corocznie publikowanym 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.”; 

8)  § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 

1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w oddziałach, w grupach 

oddziałowych, w grupach międzyoddziałowych, a także mogą być prowadzone w 

zespołach i z indywidualnym uczniem zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

obowiązującego prawa. 

3.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do  15 minut. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor szkoły. 

5. W uzasadnionych przypadkach  możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i 

przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły.”; 

 9)  w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W szkole w wersji elektronicznej prowadzi się następujące dzienniki: 

1) dziennik zajęć lekcyjnych; 

2) dziennik pracy pedagoga; 

3) dziennik pracy doradcy zawodowego; 

4) dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

5) dziennik zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.”; 

10)   § 22 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 22. 

1.  W szkole prowadzone są:  

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne nauczane w zakresie podstawowym i 

rozszerzonym;   

2) zajęcia z wychowawcą;                                                                                                                                                              

3)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

4)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6)  zajęcia z zakresu  doradztwa zawodowego; 

7)  zajęcia religii/etyki; 

8)  zajęcia wychowania do życia w rodzinie, zwane dalej wdż; 

9)   dodatkowe zajęcia edukacyjne  bądź zajęcia uzupełniające dla których nie 

została ustalona podstawa programowa. 

2.  Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych 

szkoły.  

3. Wszystkie zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 są dokumentowane przez 

nauczycieli prowadzących te zajęcia w  dziennikach wymienionych w  § 20 ust.3.   

 4. Uczniowie nieuczęszczający na  zajęcia edukacyjne z religii bądź zajęcia z  wdż   

objęci są opieką  biblioteki.”; 

11)  § 23 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i 

oddziałów tygodniowy rozkład zajęć. 

2.  Udział uczniów w zajęciach, o których mowa w ust.1 odbywa się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi w szkole procedurami.”; 

12)  uchyla się § 24 i § 26; 

13)  rozdział 6 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 6   RGANIZACJA BIBLIOTEKI, WARUNKI I ZAKRES WSPÓŁPRACY Z 

UCZNIAMI, NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI 

 

§ 28. 

1. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni pełniącej rolę Internetowego Centrum 

Informacji Multimedialnej. 

2. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy. 

3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy 

o regionie. 

4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  

5. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 

czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonywane 

są w porozumieniu z dyrektorem. 

1)   uczniów; 

2) inne osoby – za zgodą dyrektora.  
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6. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne: 

1)  wydawnictwa informacyjne; 

2)  lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka   polskiego; 

3)  literaturę popularno-naukową, wybrane pozycje z literatury pięknej;                                            

4)  wydawnictwa regionalne, dokumenty życia szkoły, zbiory specjalne. 

7. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profile  oddziałów, zainteresowania 

użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek . 

8.  Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Środki 

finansowe mogą też pochodzić od rady rodziców i darczyńców.  

9. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki. 

10. Z biblioteki mogą korzystać:  

3) uczniowie; 

4) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

5) rodzice uczniów; 

6) inne osoby – za zgodą dyrektora.  

11. Zakres współpracy z uczniami: 

1) rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtujących 

postawę społeczną i otwartą na kulturę;  

2) pomoc w indywidualnym doborze lektur; 

3) pomoc w wyszukiwaniu i organizowaniu informacji potrzebnych do wykonania prac 

domowych, projektów, przygotowań do konkursów; 

4) współpraca z samorządem uczniowskim, 

5) wolontariat biblioteczny – prowadzenie strony biblioteki w mediach społecznościowych 

12. Zakres współpracy z nauczycielami: 

1) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2) pomaganie nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno 

wychowawczych;  

3) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;  

4) wspieranie organizacji imprez szkolnych. 

13. Zakres współpracy z rodzicami: 

1) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

2) udostępnianie biblioteki i jej zbiorów podczas spotkań wychowawców z rodzicami.  

14. Zakres współpracy z innymi bibliotekami: 

1) wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach warsztatów i konferencji;  

2)  wypożyczenia międzybiblioteczne; 

3) informowanie uczniów o wszelkich działaniach i imprezach organizowanych przez inne 

biblioteki.”; 

14)  rozdział 10 otrzymuje brzmienie:   

„Rozdział 10    
ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ 

RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY 

§ 32. 

1. Szkoła zgodnie z obowiązującym prawem znajduje się w terenie działania Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży, dalej zwaną poradnią. 
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2. Współpraca poradni, o której mowa w ust.1 ze szkołą z jednej strony stanowi 
konieczność, do której obligują przepisy, z drugiej stanowi mechanizm skutecznej 
realizacji zadań obu typów placówek w zakresie wsparcia udzielanego uczniom, 
rodzicom i nauczycielom. 

3. Koordynowanie działań w zakresie współdziałania szkoły z poradnią oraz instytucjami 
świadczącymi pomoc młodzieży zgodnie z § 37ust.1pkt 8 zostało powierzone 
pedagogowi.  

4. Szkoła i poradnia współdziałają najczęściej w zakresie wspierania uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. 

5. Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w pierwszej kolejności na 
terenie   szkoły. Pomoc ta świadczona jest w ramach bieżącej pracy przez nauczycieli                
i specjalistów w szkole.  Jeżeli  szkoła  wyczerpie możliwe formy wsparcia, może zwrócić 
się do poradni  z prośbą o pomoc.   

6. Planowe współdziałanie szkoły i poradni obejmuje : 
1) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb uczniów; 
2)  wsparcie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zadaniach podejmowanych na 

terenie szkoły; 
3) specjalistyczną diagnozę w razie nieskuteczności dotychczasowego wsparcia. 

7. Przedstawiciele poradni mogą brać udział w spotkaniach, których celem jest np. 
zaplanowanie w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, projektowanie i 
ewaluacja działań na rzecz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
rozwiązanie złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

8. Specjaliści z poradni mogą świadczyć pomoc nauczycielom w zakresie rozwiązywania 
konfliktów, stosując różne formy wsparcia. 

9. Szkoła może  współdziałać także z innymi poradniami specjalistycznymi i instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie: 

1) wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży, efektywności uczenia się, 
nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 
problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 

2) profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej młodzieży z grup ryzyka;  

3)  terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;  
4)  wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;  
5) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów; 
6) udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz 

ich rodzicom; 
7)  udzielania pomocy uczniom z wybitnymi uzdolnieniami;  
8) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia; 
10. Wybór rodzaju i formy współdziałania z poradnią bądź poradniami i instytucjami, o 

których mowa w ust. 9 podyktowany jest aktualnymi potrzebami szkoły.”; 
15)  w § 44: 

a)  po ust 1 wprowadza się ustęp 1a  w brzmieniu: 

„1a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego 

określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia religii 

a także dodatkowe zajęcia edukacyjne lub zajęcia uzupełniające dla których nie 

została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.”, 

b)  w ust. 2 usuwa się zwrot „uwzględniających tę podstawę”, 

c)  w ust. 5 w pkt 1, 3  i 6 usuwa się słowa „obowiązkowych i dodatkowych” i uchyla 

się pkt 7; 

16) w § 45 w ust. 3 pkt 3,4,5 otrzymują brzmienie: 
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„3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, 

      b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,  

      c) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych; 

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności,  

b) potrzebuje niewielkiej pomocy przy wykonywaniu zadań praktycznych; 

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) wykazuje brak wiedzy i umiejętności zagrażający w pomyślnym kontynuowaniu 

dalszej nauki,  

b) rokuje nadzieję na stopniowe uzupełnianie braków w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności przy znaczącej pomocy nauczyciela;”; 

17) w § 46: 

a) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje od nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania.”, 

b) po ust. 23 dodaje się ust 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e w brzmieniu: 

„23 a. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.                                            

23 b. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których 

nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym 

uczniom w danym oddziale, nauczyciel obowiązany jest udostępnić sprawdzoną 

i ocenioną pracę pisemną w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których 

uczeń będzie obecny. Obowiązkiem nauczyciela jest krótkie jej omówienie z 

uczniem. 

23 c.  Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej 

omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych 

samych zajęć edukacyjnych.                                                                                                   

23 d.  Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i 

ocenioną pisemną pracą swojego dziecka, zwraca ją nauczycielowi.                                              

23 e. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracę ucznia.”, 

c) ust. 25 otrzymuje brzmienie:                                                                                                      

„25. Każdy nauczyciel  decyduje o tym, które formy aktywności ucznia objęte 

ocenianiem, wymienione w § 46 ust.1, będą wymagały uzasadnienia ustnego,      

a które pisemnego.”, 

d) po ust. 25 dodaje się  ust. 25 a, ust. 25 b, w brzmieniu: 

„25 a.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w 

rozmowie bezpośredniej z uczniem po odpowiedzi ustnej lub w przypadku pracy 

pisemnej – po jej sprawdzeniu i ocenieniu. 

25 b.  Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek: 

1)  odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,  w 

przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;                                                      

2)  przekazać uczniowi informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co 

wymaga   poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 
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3)  wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć.”;                                                                                         

18)  w § 47: 

a) ust. 2 – 5 otrzymują brzmienia: 

„2.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć  edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć  

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4.  na klasyfikację końcową składają się:   

     1)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie 

programowo najwyższej oraz                                   

     2) roczne oceny klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych oraz   

    3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w ostatnim roku nauki. 

b)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.  Zasady oceniania zajęć religii/etyki  regulują odrębne przepisy.”, 

b) w ust. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)   uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  na zajęcia religii i 

na zajęcia uzupełniające, do średniej ocen wlicza się także średnią roczną ocenę 

uzyskaną z tych zajęć; 

5) uchylony.” 

19)  w § 48 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  na zajęcia religii  i 

zajęcia uzupełniające  do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także 

roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.”; 

20)  w § 49: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku, gdy realizacja zajęć edukacyjnych kończy się w pierwszym 

półroczu, to wówczas ustalona ocena będzie oceną roczną i jest możliwe 

przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego do dnia poprzedzającego dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.”, 

c) uchyla się ust. 12; 

21)  w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.”; 

22)  w § 52 ust. 24 otrzymuje brzmienie: 

„24.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna  z wyjątkiem wniesionych zastrzeżeń do ustalonej oceny.”; 

23)  w tytule § 53 skreśla się wyrażenie „obowiązkowych i dodatkowych”; 

  24) w tytule § 54 wyrażenie „TRYB ODWOŁAWCZY OD” zastępuje się wyrażeniem „TRYB 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEZEŃ DO”; 

25)  w § 55: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 23, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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„3. Zasady i warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

1) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt  

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców w przypadku uczniów 

niepełnoletnich ;  

2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 

sprzętu. przynoszonego przez uczniów;  

3) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone 

i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek;  

4) uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny 

przed lekcją; 

5) w wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego; 

 6) uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje;   

7) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami z 

zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych; 

 8) nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne.”; 

26)  w § 56: 

a) w ust. 1 w pkt 10:                                                                                                                               

-  w lit. b dwukropek zastępuje się przecinkiem, 

-  po lit. b uchyla się tiret i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) niedopuszczalne są tenisówki, w których uczeń przychodzi do szkoły”; 

b) w ust. 2 w pkt 4 uchyla się lit. c; 

27)  w  § 57: 

a)  w tytule paragrafu skreśla się wyrażenie „I WNIOSKÓW”, 

b)  w ust. 1 skreśla się wyrażenie „ i wniosek”, 

c)  w ust. 2 – 5 skreśla się wyrażenie „i wnioski”, 

d)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Rozpatrywanie skargi następuje  w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.                             

W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po 

uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.”, 

e)  ust. 9 uchyla się; 

28)  § 58 otrzymuje brzmienie: 

„§ 58.  

NAGRODY 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1)  wyróżniające osiągnięcia w konkursach, w olimpiadach przedmiotowych i w imprezach 

sportowych; 

2)  osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uprawniające do otrzymania  świadectwa                                        

z wyróżnieniem; 

3)  100% frekwencję na zajęciach w ciągu roku szkolnego; 

4)  wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły przez cały okres nauki w szkole. 

2.  Rodzaje nagród: 
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1)  nagroda książkowa za osiągnięcia wymienione w ust.1; 

2)  „Grawerton Pamiątkowy” za osiągnięcia sportowe; 

3)  „Marysieńka” – Statuetka szkolna nagroda przyznawana zgodnie z tradycją 

szczególnym osobom zarówno uczniom jak i nauczycielom. 

3.  Tryb przyznawania nagród: 

1)  uczniów do nagrody książkowej typują wychowawcy, opiekunowie samorządu 

szkolnego i organizacji statutowych działających w szkole; 

2)  uczniów do nagrody „Grawerton Pamiątkowy” typują nauczyciele wychowania 

fizycznego; 

3)  uczniów i nauczycieli do nagrody „Marysieńka”  typuje samorząd uczniowski. 

4. Wytypowanych i zgłoszonych uczniów do nagród, o których mowa w pkt 1-2 zatwierdza 

rada pedagogiczna na zebraniu klasyfikacyjnym zatwierdzającym wyniki klasyfikacji i 

promocji uczniów / na zebraniu klasyfikacyjnym zatwierdzającym klasyfikację uczniów 

klas programowo najwyższych i ukończenia przez nich szkoły. 

5.  Nagrody wręczane są uczniom podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego bądź w 

dniu „Święta Szkoły”. 

6.  Nagrody finansowane są ze środków zgromadzonych na koncie rady rodziców. 

7.  Uczniom pełnoletnim i rodzicom uczniów niepełnoletnich przysługuje prawo wniesienia 

zastrzeżenia do przyznanych nagród bądź braku przyznania nagród. 

8.  Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 7 składa się do dyrektora szkoły w formie pisemnej 

wraz z uzasadnieniem, w ciągu 3 dni od  daty wręczania nagród.  

9.  Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

10. Rozstrzygnięcie dyrektora szkoły jest ostateczne.”; 

29) § 59 otrzymuje brzmienie:   

„§ 59. 

KARY 

1. Uczeń może otrzymać karę za: 

1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia bądź lekceważenie tych obowiązków; 

2) brak usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach bądź samowolne opuszczanie 

zajęć; 

3) palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie papierosów elektronicznych; 

4) nieuczęszczanie do szkoły lub niezgłaszanie się na wezwania szkoły;  

5) rozprowadzanie środków odurzających; 

6) używanie alkoholu lub środków odurzających  lub bycie pod ich wpływem na terenie   

szkoły lub w jej obrębie, a także podczas wycieczek lub w czasie imprez 

pozaszkolnych; 

7) zastraszanie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,   

aroganckie wulgarne zachowanie wobec rówieśników, nauczycieli, pracowników 

szkoły w tym naruszanie godności i nietykalności osobistej tych osób; 

8) niszczenie mienia szkolnego w szkole lub podczas wycieczek lub w czasie imprez 

pozaszkolnych;   

9) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów lub 

pracowników szkoły;  

10) fałszowanie dokumentów;   

11) dopuszczanie się kradzieży. 

2.  Uczeń, który dopuścił się przewinień wymienionych w ust.1pkt 1-3  może być ukarany:   
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1) wpisem uwagi do dziennika przez nauczyciela; 

2) pisemnym upomnieniem wychowawcy oddziału z powiadomieniem rodziców; 

3) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców; 

4) zawieszeniem, na określony czas prawa do wykonywania czynności uczniowskich: 

a) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

b) udział w wycieczkach, imprezach rozrywkowo-kulturalnych, zajęciach sportowych, 

3.  Przy zastosowaniu kary, o której mowa w ust.2 bierze się pod uwagę w szczególności 

rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, dotychczasowy stosunek ucznia do 

obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia.  

4. Uczniowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od nałożonej kary, o której mowa w 

ust.2:                                                                                                                              

1) do dyrektora szkoły jeśli  karę wymierzył nauczyciel lub wychowawca; 

2) w przypadku kary wymierzonej przez dyrektora przysługuje wniosek do dyrektora o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Termin odwołania w formie pisemnej od nałożonej kary nie może przekraczać 2 dni od jej 

nałożenia. 

6. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni przez powołaną przez dyrektora 

komisję w składzie: wicedyrektor wskazany przez dyrektora szkoły , pedagog, 

wychowawca i przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Decyzja komisji jest 

ostateczna.”; 

30)  w § 60: 

a)  uchyla się ust. 4, 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej.”, 

c)  w ust. 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12)  decyzja, o której mowa w pkt 11 winna być dostarczona uczniowi,                                              

a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzicom  za potwierdzeniem 

odbioru.”; 

31)  w § 63 w pkt 1: 

a)  w lit. a wyrażenie „na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych” zastępuje się 

wyrażeniem „na zajęciach przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć”, 

b)   w lit. g w tiret drugie skreśla się wyrażenie „z instytucji państwowych”, 

c)   uchyla się lit. h, 

d)  lit. i otrzymuje brzmienie: „rodzic zobowiązany jest do poinformowania 

wychowawcy, w formie  uzgodnionej z wychowawcą, o przyczynie nieobecności 

ucznia przekraczającej tydzień w terminie do 3 dni, licząc od pierwszego dnia 

nieobecności,”, 

e)  w lit. m skreśla się wyrażenie „z zasady”, a wyraz „dydaktycznych” zastępuje się 

wyrazem „edukacyjnych”; 

32)  w § 63 w pkt 2 uchyla się lit. i; 

33)  w § 64:  

a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasady usprawiedliwienia i zwalniania takie jakie obowiązują ucznia 

niepełnoletniego poprzez upoważnienie rodziców do składania wniosków w 

sprawie usprawiedliwiania; (wzór w załączeniu – zał. nr 3)”, 

b)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  złożony przez ucznia wniosek o przyczynach nieobecności na zajęciach 

szkolnych i przyczynach zwolnienia z zajęć w danym dniu (zał. nr 5 i zał. nr 6), 
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podlega ocenie wychowawcy  warunkującej podjęcie decyzji o usprawiedliwieniu 

bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności czy zwolnienia;”, 

c)  w  ust 2 w pkt 3 uchyla się wyrazy „generalnie” i „obowiązkowych”, 

d)  w ust.2 w pkt 5 wyraz „dyrekcji” zastępuje się wyrazem „dyrektora”. 

 

§ 2. 

Upoważnia się dyrektora  szkoły do opracowania ujednoliconego tekstu statutu i podania go 

do publicznej wiadomości. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi  szkoły. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r. 

                                                              

 

 

                                                             Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                                                                      

                                                             II liceum Ogólnokształcącego w Łomży 

                                                            

 

   


