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Podstawy prawne: 

1. Akt  założycielski – Uchwała Rady Powiatu z dnia 26 października 2017r. 

2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1943) . 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60, 949); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1379). 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573). 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1182). 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 
r., poz. 1870 ze zm.). 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. 
U. z 2017 r. , poz. 697). 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 788). 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r., poz. 902). 

16. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 
98-99. 

17. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60 ze zm.) – art. 322. 
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY i INNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

§ 1 
1. Nazwa Szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie i jest 

szkołą publiczną.  
3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. T. Kościuszki 28. 
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą publiczną dla dorosłych, której 

organem prowadzącym jest Powiat Świdwiński, a nadzór pedagogiczny sprawuje 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

5. Szkoła kształci w formie zaocznej. 

6. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 semestrów, a po wygaszeniu gimnazjów 8 
semestrów. 

ROZDZIAŁ II 

CELE i ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 2 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych realizuje cele i zadania określone w ustawie 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 
z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie: 
1) umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego, 
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

studiów, 
3) rozwija w słuchaczach poczucie odpowiedzialności, poszanowania polskiego 

dziedzictwa kultury, 
4) zapewnia wszechstronny rozwój słuchaczy, aby mogli funkcjonować 

w nowoczesnym społeczeństwie. 
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając 

im osiąganie jak najlepszych wyników poprzez: 

1) zapoznanie słuchaczy z programem nauczania, 
2) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze 

metodyczne i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia, 

3) udzielanie bezpośrednich porad w sprawie nauki, 
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4) organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych 
i indywidualnych, 

5) ocenianie prac kontrolnych. 
3. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen, 

2) zasada jasności kryteriów, 
3) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane słuchaczom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

 

§  3  

1. Szkoła wspomaga słuchaczy, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych 
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

2. Formy pomocy: 

1) wspieranie słuchaczy z wybitnymi uzdolnieniami, 

2) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 
3) wspieranie słuchaczy w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia , 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
zakresie, 

4) zapoznanie z sytuacją rodzinną, socjalną słuchacza, 
5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 
6) wskazywanie instytucji pozaszkolnych, których zadaniem jest świadczenie  

pomocy rodzinie. 
3. Pomoc jest organizowana w formie porad, konsultacji dla słuchaczy. 

 
 

§ 4 
1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa słuchaczy i pracowników, zapobiegania zagrożeniom 

życia, zdrowia i mienia oraz innych działań szkodliwych, wykrywania wykroczeń 
i przestępstw w szkole prowadzony jest elektroniczny monitoring wizyjny CCTV: 
1) kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone na zewnątrz i wewnątrz 

budynku szkolnego; 
2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę; 
3) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 

7 dni; 
4) odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona; 
5) nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia 

wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym 
na terenie szkoły lub mieniu szkolnemu; 

6) rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności 
i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły 
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ROZDZIAŁ III 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY 

 

§  5  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez  
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 
tę podstawę. 

2. Nauczyciele na początku każdego semestru informują ustnie słuchaczy o wymaganiach 
edukacyjnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 
1) Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę. 
2) Każdą pracę pisemną nauczyciel powinien opisać (np. punktowo, w formie recenzji) 

i omówić (wskazać błędy i braki, które słuchacz musi uzupełnić). 
3) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki 
w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

4) Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace udostępniane 
są słuchaczowi do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w formie: 
1) prac kontrolnych wykonanych przez słuchacza , 
2) ćwiczeń praktycznych, 
3) egzaminów semestralnych. 

4. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne 
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania, przeprowadzane przez nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia edukacyjne, w terminach określonych przez dyrektora szkoły w harmonogramie 
sesji egzaminacyjnej, 

5. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego 
zaburzenie i odchylenie rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 
uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. Słuchaczowi, u którego stwierdzono 
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym 
z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym dyrektor szkoły proponuje zmianę 
profilu kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym). 
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§ 6 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze nauki. 
2. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę 

do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 
szkoły. 
1) Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku 

każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 
2) Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchaczy, czy 
spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

3. Roczny cykl edukacyjny dzieli się na dwa semestry. 
4. Sesja egzaminacyjna w każdym semestrze w  Liceum dla Dorosłych kończy się z dniem 

zakończenia zajęć edukacyjnych w danym semestrze roku szkolnego. 
1) semestr jesienny rozpoczyna się 1 września i kończy się najpóźniej 15 stycznia 

w danym roku szkolnym; semestr wiosenny trwa od pierwszego dnia po dokonaniu 
klasyfikacji semestralnej jesiennej do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych 
w danym roku szkolnym. 

§ 7 

1. Oceny dzielą się na bieżące i klasyfikacyjne. 
2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg następującej skali: 

1) stopień celujący – 6, skrót cel, 

2) stopień bardzo dobry – 5, skrót bdb, 

3) stopień dobry – 4, skrót db, 

4) stopień dostateczny – 3, skrót dst, 

5) stopień dopuszczający – 2, skrót dop, 

6) stopień niedostateczny – 1, skrót ndst. 

3. Oceny są jawne dla słuchaczy. 
1) Każda ocena z ustnych form sprawdzania wiedzy lub umiejętności słuchacza podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 
poinformowaniu słuchacza o jej skali. 

2) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 
wiadomości i umiejętności słuchacza przedstawiane są do wglądu słuchaczom 
na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika elektrycznego. Prace 
kontrolne słuchacze otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

3) Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, semestralnego, egzaminu 
poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza 
udostępniana jest do wglądu słuchaczom w szkole w obecności nauczyciela. 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 
1) ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające znacznie poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
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rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczanego przedmiot. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem 

nauczania, 
b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach, 

3)  ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania, ale opanował je na poziomie wykraczającym poza podstawy 
programowe, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie zawartym w podstawach 

programowych, 
b)  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności objętych w podstawach 
programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu roku, 

b)  rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
stopniu trudności, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 

programowych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim (elementarnym) 
stopniu trudności. 

 

§  8  
EGZAMINY SEMESTRALNE 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 
przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania. 

2. Termin egzaminu semestralnego określa harmonogram opracowany przez dyrektora 
szkoły tak, by słuchacz w ciągu jednego dnia mógł zdawać egzaminy pisemne lub ustne 
najwyżej z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 
konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% 
czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac 
kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał 
ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać w terminie 
określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną i uzyskać za nią ocenę co najmniej 
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dopuszczającą. Praca musi być pisana samodzielnie. Może być ona zrealizowana w formie 
sprawdzianu, referatu lub pracy klasowej na zajęciach szkolnych. 

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 
semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

5. Termin dodatkowy powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego 
najpóźniej do końca lutego, lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż 
do 31 sierpnia. 

6. Podstawą do wyznaczenia słuchaczowi dodatkowego terminu egzaminu semestralnego 
jest: 
1) pisemny wniosek słuchacza do dyrektora szkoły złożony w ciągu 3 dni od daty 

wyznaczonego terminu egzaminu, 

2) dołączony do pisma dokument potwierdzający brak możliwości przystąpienia 
do egzaminu (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie wydane przez pracodawcę 
stwierdzające konieczność świadczenia pracy przez słuchacza w dniu egzaminu 
lub ważne, udokumentowane przyczyny losowe). 

7. Nieprzystąpienie słuchacza do egzaminu w sesji (bez usprawiedliwionych przyczyn) jest 
równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

8. Słuchacz, który nie uzyskał oceny pozytywnej na egzaminie semestralnym może uzyskać 
jeden dodatkowy termin ustalony z egzaminatorem na uzupełnienie braków. 
Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wystawieniem oceny 
niedostatecznej. 

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

10. W razie otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie pisemnym z języka polskiego, 
słuchacz musi zdawać ten egzamin powtórnie. W przypadku nieprzystąpienia 
do egzaminu ustnego (z każdego obowiązkowego przedmiotu) lub uzyskania oceny 
niedostatecznej, słuchacz musi zdawać egzamin poprawkowy, aby uzyskać pozytywną 
ocenę końcową. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu pisemnego z języka polskiego 
powoduje otrzymanie końcowej oceny niedostatecznej. 

11. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 
semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej 
bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał z prac 
kontrolnych oceny pozytywne. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

12. Egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danym oddziale. 

13. Zagadnienia egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 
14. Na każdy pisemny egzamin przeznacza się 60 minut,  a na egzamin ustny do 15 min. 

na osobę. 
15. Na egzaminie pisemnym słuchacz może korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów 

prostych, słowników ortograficznych i poprawnej polszczyzny. 
16. Ocenione prace przechowuje się w szkole przez okres jednego roku. 
17. Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania 

losowanych przez słuchacza. 
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18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół do którego dołącza się pisemne 
prace słuchacza. 

19. Wyniki egzaminów semestralnych zatwierdzone przez radę pedagogiczną są wpisywane 
do indeksów, arkuszy ocen oraz do dzienników lekcyjnych. 
 

§ 9 

EGZAMIN POPRAWKOWY 
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze: po zakończeniu 

semestru jesiennego do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego 
do 31sierpnia. 

3. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji. 
5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego 
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Pytania egzaminacyjne ustala 
egzaminator danego przedmiotu konsultując je z przewodniczącym zespołu 
przedmiotowego. Pytania muszą być zatwierdzone przez przewodniczącego komisji. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. do protokołu załącza się prace pisemne słuchacza i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. 

7. Odwołanie od przebiegu egzaminu poprawkowego może być złożone w terminie 3  
dni od przeprowadzonego egzaminu do dyrektora szkoły tylko wówczas, gdy nie 
przestrzegano procedur zawartych w Statucie szkoły lub w obowiązujących przepisach 
oświatowych. 

8. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo 
wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

9. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły, na pisemny wniosek 
słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać 
jeden raz w okresie kształcenia w szkole. 

10. Wniosek dotyczący odwołania od oceny słuchacz szkoły składa do dyrektora szkoły, nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie 
klasyfikacji i promocji. 
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§ 10 
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty 

przerwania nauki zalicza się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał 
poprzednio semestralną ocenę wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go 
z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. To samo dotyczy słuchacza, który w okresie 3 lat 
przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu 
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu 
kształcenia, zależnie od zakresu programu, z którego zdawany był egzamin 
eksternistyczny.  

3. W w/w przypadku wpisuje się w dokumentację ,,zwolniony” lub ,,zwolniona z obowiązku 
uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest 
równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej 
z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 
 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 11 

1. Organami  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są: 

1) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Słuchaczy. 
2. Dyrektorem  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest dyrektor Zespołu Szkół im. 

W. Broniewskiego w Świdwinie. 
 

§  12 

1. Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół: 
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, 
3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących;  
5) zawiesza niezgodne z prawem uchwały Rady Pedagogicznej i przekazuje je 

do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący szkołę. 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych: 
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a) zapewnia na terenie szkoły właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
higieniczno-sanitarne i przeciwpożarowe, 

b) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, 

c) ustala kalendarz organizacji roku szkolnego, 
d) opracowuje dla nauczycieli przydział prac stałych i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
pozalekcyjnych, 

e) powołuje komisje egzaminacyjne oraz kwalifikacyjno-rekrutacyjne zgodnie 
z przepisami szczegółowymi. 

8) decyduje w sprawach dotyczących słuchaczy: 

a) skreśla słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych Statutem, 
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Słuchaczy, 

b) przyznaje nagrody i wymierza kary słuchaczom zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w Statucie i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 

c) decyduje o przyjęciach słuchaczy do szkoły. 
9) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami. 
 

§ 13 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jej zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół. 
4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są  

protokołowane. 
5. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzania planów pracy, 

b) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 

c) podejmowania uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów, 

d) ustalania organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy, 
f) uchwalanie statutu szkoły, jego zmian,  

2) wydawanie opinii w sprawie: 
a) organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 
b) projektu planu finansowego szkoły, 
c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, 
d) propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 



Statut Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych w Świdwinie 

 

13 
 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

 
§ 14 

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze liceum. 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządów określa regulamin uchwalony przez 

ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych. 
4. Samorząd może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących obrony podstawowych praw słuchaczy, 
takich jak: 

1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 
2) prawo organizowania działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

w porozumieniu z opiekunem Samorządu Słuchaczy, 
3) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami. 
 

§  15 

Współdziałanie organów szkoły: 
1. Organom szkoły zapewnia się swobodę działania i prawo podejmowania suwerennych 

decyzji w ramach posiadanych kompetencji. 
2. Między organami szkoły powinien istnieć stały przepływ informacji odnośnie podjętych 

decyzji i uchwał oraz planowanych działań. 
3. Przedstawiciele Samorządu Słuchaczy mogą za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej 

uczestniczyć w jej posiedzeniach dla zasięgnięcia opinii lub przedstawienia swoich 
problemów. 

4. Spory pomiędzy organami szkoły są rozstrzygane w drodze porozumienia na zasadach 
wzajemnego poszanowania stron. 

5. W kwestiach spornych każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie 
sprawy do dyrektora Zespołu Szkół, który może konsultować się z organem 
prowadzącym szkołę lub sprawującym nadzór pedagogiczny. 

6. W kwestiach spornych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania problemu 
wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy 
do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

7. Decyzje, uchwały i wnioski poszczególnych organów szkoły mogą być zawieszone przez 
dyrektora Zespołu, o ile w sposób oczywisty naruszają porządek prawny, bądź też 
są sprzeczne z określonymi aktami prawnymi. 

8. Organ szkoły może od decyzji dyrektora zawieszającego jego uchwałę odwołać się 
do organu prowadzącego szkołę. 

9. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 16 

1. W planie pracy każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół podaje się szczegółową organizację 
danego roku szkolnego, która zawiera następujące terminy: 

1) rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) zimowej przerwy świątecznej, 

3) ferii zimowych, 

4) wiosennej przerwy świątecznej, 

5) egzaminów dojrzałości, 

6) ferii letnich. 
2. Słuchacze I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymują indeksy według wzoru 

odrębnie ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej, w których wpisuje się oceny 
stanowiące podstawę do zaliczenia semestru. 

3. Zasady wydawania świadectw promocyjnych oraz świadectw dojrzałości regulują 
odrębne przepisy. 
 

§ 17 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określają arkusze organizacyjne poszczególnych szkół opracowane przez dyrektora 
Zespołu Szkół, w przewidzianych terminach, na podstawie szkolnego planu nauczania 
oraz planu finansowego Zespołu. Arkusze organizacyjne zatwierdza organ prowadzący 
Zespół Szkół, opiniuje Kuratorium Oświaty. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników  Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowadzący  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

§ 18 

1. Podstawową jednostką organizacyjną I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest 
oddział złożony ze słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym uczą się obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych określonych planem nauczania, zgodnie z odpowiednim ramowym 
planem nauczania i programem wybranym dla danego oddziału dopuszczonego 
do użytku szkolnego. 

2. System pracy obejmuje planowe konsultacje indywidualne i zbiorowe, semestralne 
egzaminy pisemne i ustne. 

3. Obowiązkowe konsultacje zbiorowe odbywają się we wszystkich semestrach co dwa 
tygodnie przez dwa dni – w piątki i soboty. 

4. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% 
ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze w dowolne dni tygodnia, również z możliwością 
wykorzystania Internetu. 
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5. Harmonogram konsultacji obowiązkowych (plan zajęć) umieszczony jest na stronie 
internetowej szkoły w ogłoszeniach dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
oraz na tablicy ogłoszeń. 

6. W każdym semestrze organizuje się dwie konferencje instruktażowe: pierwszą – 
wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną. 

7. Szkoła, uwzględniając potrzeby słuchaczy może organizować dodatkowe konsultacje dla 
słuchaczy przygotowujące do egzaminu maturalnego. 

 

§ 19 
1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy uwzględniając zainteresowania słuchaczy, 
możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły wyznacza na początku etapu 
edukacyjnego dla oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej 
w zakresie rozszerzonym. 

 

§ 20 

1. Słuchacze szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. W. 
Broniewskiego w Świdwinie. 

 

§ 21 
1. Biblioteka szkolna stanowi integralny element procesu dydaktyczno-wychowawczego 

Zespołu Szkół oraz służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. 
2. Biblioteka szkolna jest szkolnym multimedialnym centrum informacyjnym. 

3. Organizacja biblioteki: 
1) biblioteka składa się z 2 pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni z 36 miejscami, 6 

komputerami z dostępem do internetu, oraz  pomieszczenia ze zbiorami, 

2) wyposażenie biblioteki stanowią zbiory książek, czasopism oraz sprzęt medialny 
i multimedialny. 

4. Finansowanie biblioteki: 
1) wydatki biblioteki obejmują koszty zakupów zbiorów bibliotecznych, 

sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, 
2) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły, środków z Rady Rodziców. 

5. Zadania nauczyciela - bibliotekarza w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

a) wypożyczanie indywidualne dla uczniów, nauczycieli, 

b) udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelni, 

c) wypożyczanie książek nauczycielom oraz do pracowni przedmiotowych, 
d) wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne oraz na inne 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
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a) zaspokajanie potrzeb poszczególnych uczniów oraz świadome oddziaływanie 
na uczniów, mające na celu zachęcenie do racjonalnego korzystania z informacji 

b) udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej uczniom i nauczycielom 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się 

a) udostępnianie zbiorów, 
b) udział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek 

edukacyjnych, 

c) organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
d) formy aktywizowania czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. 

konkursy, wystawy, imprezy w ramach posiadanych środków, 
e) ścisła współpraca z nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursów, 

olimpiad przedmiotowych w celu zapewnienia literatury przedmiotu. 
6. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, słuchaczami, nauczycielami i rodzicami 

oraz innymi bibliotekami. 
7. Zasady współpracy biblioteki szkolnej: 

1) nauczyciel–bibliotekarz współpracuje z opiekunami oddziałów w celu 
informowania ich o nowościach czytelniczych, a także informowania ich 
o dokonywanej analizie czytelnictwa w danym oddziale szkolnym, 

2) biblioteka jest otwarta na współpracę z nauczycielami oraz innymi osobami 
z zewnątrz, 

3) biblioteka szkolna współpracuje z bibliotekami zorganizowanymi na terenie miasta, 
bibliotekami wyższych uczelni w celu wypożyczania zbiorów nie będących 
w zbiorach własnych. 

ROZDZIAŁ VI 

 NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 22 
1. Pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są pracownikami Zespołu Szkół, 

zatrudnianymi przez dyrektora Zespołu Szkół. 
2. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

administracyjnych i pracowników obsługi. 
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 2, 

określają odrębne przepisy. 
 

§ 23 
1. Nauczyciel realizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za wyniki tej pracy. 
2. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy. 
3. Proces dydaktyczny winien przebiegać zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki przy 

pełnym osobistym zaangażowaniu nauczyciela. 
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4. Nauczyciel ma obowiązek: 
1) rzetelnie realizować program nauczania, wychowania i opieki w powierzonych 

przedmiotach, oddziałach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły 
ustalone w programach i planie pracy szkoły, 

2) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskować 
o jego modernizację lub uzupełnienie, 

3) rozwijać wszechstronne zainteresowania i zdolności słuchaczy, 
4) pomagać słuchaczom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
5) bezstronnie i sprawiedliwie oceniać wszystkich słuchaczy, 
6) być obiektywnym, bez względu na własne przekonania polityczne i religijne, 
7) informować opiekuna oddziału, dyrektora oraz Radę Pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych słuchaczy, 
8) prezentować właściwą postawę etyczną, 
9) doskonalić swe umiejętności i aktualizować wiedzę, 
10) kształtować szacunek dla dobrej pracy, 
11) prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub zajęć 

pozalekcyjnych. 
5. Nauczyciel ma prawo: 

1) współdecydować o charakterze szkoły, jako członek Rady Pedagogicznej, 
2) decydować w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

3) decydować o ocenie swoich słuchaczy podczas klasyfikacji semestralnej 

4) wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla słuchaczy. 

6. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem Zespołu Szkół za: 
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie nauczania 

w zakresie objętym programem, 

2) powierzony mu sprzęt szkolny i środki dydaktyczne, 
3) inne zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków, które spowodowały określone 

straty i szkody w wyposażeniu szkoły. 
7. Niezależnie od zawartych w Statucie uregulowań dotyczących praw i obowiązków 

nauczycieli, mają zastosowanie postanowienia „Karty Nauczyciela” i innych 
obowiązujących przepisów. 
 

§ 24 
1. Opiekun oddziału sprawuje opiekę wychowawczą nad słuchaczami, a w szczególności 

ma obowiązek: 
1) otaczać indywidualną opieką każdego słuchacza, starając się wykorzystać 

maksimum informacji o jego osobowości, środowisku i sytuacji rodzinnej, 
2) rozwiązywać wszelkie konflikty w oddziale oraz między słuchaczami a społecznością 

Zespołu Szkół, 

3) współdziałać z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynować ich działania 
oraz organizować indywidualną pomoc dla słuchaczy, 

4) systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację klasy (dziennik, arkusze 
ocen, świadectwa szkolne). 
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2. Opiekun oddziału jest zobowiązany zapoznać słuchaczy z postanowieniami Statutu 
Szkoły, sposobem oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy, zasadami bhp 
obowiązującymi w szkole i poza nią. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SŁUCHACZE LICEUM 
 

§ 25 
1. Zasady przyjmowania słuchaczy na semestr pierwszy I Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych: 
1) do Liceum uczęszcza młodzież od 18 roku życia po ukończeniu branżowej szkoły Io, 

gimnazjum lub szkole podstawowej, 
2) kandydaci do Liceum składają wymagane dokumenty w terminie ustalonym przez 

zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, 
3) Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która 

wykonuje zadania wynikające z przepisów MEN w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania słuchaczy oraz sporządza listy kandydatów. 

2. Kryteria przyjęć kandydatów: 
1) kryterium przyjęcia do klasy i są wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, 
2) w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc może być 

przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
3. Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjnej do dyrektora w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych 
do  I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Podstawą odwołania mogą być tylko 
formalne uchybienia w przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku 
do obowiązujących przepisów. 
 

§ 26 

1. Słuchacz  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ma prawo do: 

1) zdobywania maksymalnej ilości wiedzy, 
2) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
5) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 
i poszanowanie jego godności, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 
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8) ochrony przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem, 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.  

 
§ 27 

1. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mają obowiązek przestrzegania 
postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) zdobyć wiedzę w zakresie wyznaczonym programem nauczania, 
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych konsultacjach, 

systematycznie przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się podczas 
ich trwania, 

3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 
i innych pracowników szkoły, 

4) okazywać szacunek dla nauczycieli, 

5) zachowywać się w sposób nie uchybiający dobrym obyczajom, 

6) szanować majątek szkolny, 

7) brać odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

2. Słuchaczowi nie wolno: 

1) naruszać zasad współżycia społecznego, 
2) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

odurzających, 

3) wnosić na teren szkoły alkohol, narkotyki i inne środki o podobnym działaniu, 

4) wnosić na teren szkoły przedmioty i substancje zagrażające zdrowiu i życiu, 

5) palić papierosy na terenie szkoły i w otoczeniu szkoły, 

6) korzystać w czasie zajęć z telefonów komórkowych, 

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 
i zgody zainteresowanych. 

 

§ 28 

1. Słuchacz szkoły może otrzymać wyróżnienia i nagrody, a także kary. 
2. Wyróżnienia i nagrody: 

1) wyróżnienie przed słuchaczami oddziału przez nauczyciela, 

2) wyróżnienie przed słuchaczami przez opiekuna oddziału, 

3) wyróżnienie przed słuchaczami przez dyrektora szkoły, 

4) wyróżnienie wobec słuchaczy całej szkoły przez dyrektora, 

5) dyplom lub nagroda rzeczowa, 

6) wręczenie pióra z grawerem dla najlepszego słuchacza LOdD, 
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7) podanie do wiadomości publicznej osiągnięć słuchaczy w formie 
notatki prasowej. 

3. Kary: 

1) upomnienie w indywidualnej rozmowie ze słuchaczem przez opiekuna oddziału, 

2) upomnienie przez opiekuna wobec całej klasy, 

3) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu Szkół, 

4) skreślenie z listy słuchaczy. 

4. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku rażącego łamania Statutu Szkoły: 

1) słuchacz stanowi zagrożenie życia i zdrowia innych słuchaczy bądź nauczycieli, 
2) słuchacz przyjmuje postawy agresywne, przejawiające się w wandalizmie, niszczeniu 

mienia szkoły, piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków, 
3) zachowanie słuchacza pociąga za sobą szczególnie bolesne naruszenie godności 

osobistej kolegów, nauczycieli lub innych osób. 
5. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. 
6. Dyrektor może wstrzymać wykonanie wobec słuchacza kary, jeśli słuchacz uzyska 

poręczenie opiekuna, rady słuchaczy. 
7. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od otrzymanej kary do Dyrektora w ciągu 

7 dni od jej otrzymania: 

1) odwołanie powinno być zaopiniowane przez samorząd i opiekuna oddziału, 

2) decyzja rozpatrzona w trybie odwoławczym jest ostateczna. 
8. Dyrektor szkoły ma obowiązek skreślenia z listy słuchacza, który opuścił w danym 

semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Dotyczy to 
również słuchaczy, którzy nie zdali wszystkich egzaminów semestralnych 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 29 
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół  zawierają nazwę zespołu i nazwę  Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych. 
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§ 30 
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 31 
1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustaw ,,O 

systemie oświaty”, Karty Nauczyciela i innych obowiązujących przepisów prawnych. 
2. Zmiany i uzupełnienia Statutu  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dokonuje się 

wg trybu i zasad określonych w przepisach. 
 

 
 
W sprawie Statutu przeprowadzono konsultacje Samorządem Słuchaczy Zespołu Szkół im. 
Władysława Broniewskiego w Świdwinie. 
 
 
Zatwierdzony na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej 

24 września 2019r. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Uzgodniony z: 

Samorządem Słuchaczy 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


