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Podstawy prawne: 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1148); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 

Rozdział 1  

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. liceum bądź szkole – należy przez to rozumieć Ogólnokształcące Liceum Lotnicze  

im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie; 

2. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego  

im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie; 

3. rodzicach  – należy przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów uczniów 

Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury  

w Dęblinie; 

4. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej; 

5. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora 

Oświaty. 

  § 2 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki  

i Stanisława Wigury w Dęblinie. 

2. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze zwane dalej „liceum” jest publiczną szkołą: 

 do roku szkolnego 2021/22 – ponadgimnazjalną o 3-letnim cyklu kształcenia; 

 od roku szkolnego 2019/20 – ponadpodstawową o 4-letnim cyklu kształcenia 

kształcącą młodzież o walorach psychofizycznych określonych dla kandydatów do Lotniczej 

Akademii Wojskowej (LAW) na kierunku pilotażu. 

W latach szkolnych 2019/20 – 2021/22 w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym będą 

oddziały o 3 i 4-letnim cyklu kształcenia. 

3. Siedziba szkoły: ulica 2 Pułku Kraków 5, 08-521 Dęblin. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą: 00-911 Warszawa, Aleja 

Niepodległości 218. 

§ 4 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą: 20-950 Lublin,                           

ul. 3 Maja 6. 
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§ 5 

1. Liceum realizuje określony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, uwzględniając w liceum o 3-letnim 

cyklu kształcenia: 

a) nauczanie w zakresie rozszerzonym matematyki, fizyki i języka angielskiego; 

b) blok przedmiotowy przysposobienia wojskowego, obejmujący przedmioty dodatkowe 

(zarys wiadomości lotniczych, kondycyjne przygotowanie do lotów, higienę lotniczą, 

angielską frazeologię lotniczą i modelarstwo wg programów autorskich). 

W liceum o 4-letnim cyklu kształcenia plan nauczania uwzględnia:  

a) nauczanie w zakresie rozszerzonym matematyki, fizyki i języka angielskiego; 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne wg autorskich programów nauczania z przedmiotów                         

kondycyjne przygotowanie do lotów oraz zarys wiadomości lotniczych, obejmujący                      

4 moduły: modelarstwo, historia lotnictwa, budowa i eksploatacja samolotu, awionika. 

2. Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku dydaktycznym OLL, zaś zajęcia wychowania 

fizycznego i kondycyjnego przygotowania do lotów oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne  

w obiektach sportowych LAW. 

3. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane jest teoretyczne szkolenie spadochronowe  

i szybowcowe. Część praktyczna szkolenia lotniczego realizowana jest podczas wakacji 

przez aerokluby wyłonione w drodze przetargu przez właściwy Oddział Gospodarczy,  

na zaopatrzeniu którego jest OLL. 

§ 6 

Liceum spełnia funkcję dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczo-profilaktyczną  

i kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, moralno-obywatelskiego, estetycznego  

i fizycznego rozwoju uczniów. 

 

1.1.Cele i zadania liceum 

§ 7 

Kształcenie i wychowanie w liceum ma na celu: 

a) wszechstronne przygotowanie uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości 

środowiska, kraju, Europy i świata; 

b) rozwijanie uzdolnień oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych do służby wojskowej 

w lotnictwie Sił Zbrojnych RP; 

c) jak najpełniejszy rozwój osobowości uczniów, umożliwiający właściwe pełnienie  

w przyszłości ról społecznych i zawodowych. 

§ 8 

Główne zadania szkoły to: 

a) wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę ogólną i specjalistyczną  oraz wykształcenie 

umiejętności samodzielnego jej zdobywania, korzystania z różnych jej źródeł, a także 

twórczego i efektywnego jej wykorzystywania; 
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b) kształtowanie postaw patriotycznych, aktywności obywatelskiej, poszanowania 

konstytucyjnych zasad funkcjonowania państwa i jego dziedzictwa kulturalnego przy 

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata; 

c) wyrabianie u uczniów trwałej, świadomej i głębokiej motywacji do służby wojskowej  

w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, połączonej ze znajomością i zrozumieniem specyfiki 

zawodu pilota wojskowego; 

d) przygotowanie do prawidłowego, zgodnego z uniwersalnymi zasadami etyki i normami 

współżycia społecznego, kształtowania stosunków międzyludzkich w środowisku 

wojskowym, społecznym, rodzinnym; 

e) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku kształcenia poprzez 

doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

f) kształtowanie nawyków dbania o własny rozwój intelektualny oraz kondycję fizyczną  

i psychiczną; 

g) rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, a także wyobraźni społecznej, 

odpowiedzialności, rzetelności oraz umiejętności realizowania własnych celów i aspiracji  

w zgodzie z celami społecznymi. 

§ 9 

Cele i zadania szkoły realizowane są w ramach: 

a) zajęć edukacyjnych zgodnie z planem nauczania; 

b) zajęć wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-

profilaktycznym; 

c) zajęć dodatkowych wynikających z potrzeb rozwojowych ucznia; 

d) relacji uczeń-nauczyciel. 

§ 10 

Cele i zadania szkoły realizowane są przez: 

a) Dyrektora Szkoły; 

b) Radę Pedagogiczną; 

c) Samorząd Uczniowski; 

d) Radę Rodziców. 

§ 11 

Cele i zadania szkoły realizowane są zgodnie z: 

1. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;  

2. Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym; 

3. Innymi programami opracowywanymi w miarę potrzeb. 
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Rozdział 2 

Organy liceum 

§ 12 

1. Organami liceum są: 

a) Dyrektor; 

b) Zespół kierowniczy liceum; 

c) Rada Pedagogiczna; 

d) Zespoły oddziałowe; 

e) Zespół wychowawczy internatu; 

f) Rada Rodziców; 

g) Samorząd Uczniowski. 

2. Koordynatorem działań organów szkoły jest Dyrektor. 

 

2.1. Dyrektor liceum 

§ 13 

1. Dyrektora liceum powołuje Minister Obrony Narodowej. 

2. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora. 

3. Szkołą może również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana przez organ 

prowadzący. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora, nadzór 

pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole. 

4. Dyrektor powierza stanowiska zastępców i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje  

z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor wyznacza do pełnienia obowiązków pedagoga szkolnego wychowawcę internatu 

legitymującego się odpowiednim przygotowaniem zawodowym.  

6. Dyrektor: 

a) kieruje pracą liceum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej 

odpowiedzialności oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

b) zapewnia warunki realizacji statutowych celów i zadań szkoły; 

c) zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

d) odpowiada za poziom oraz wyniki nauczania i wychowania, a w szczególności: 

 planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczą, 

profilaktyczną, opiekuńczą i administracyjno-gospodarczą szkoły; 

 jako przewodniczący kieruje radą pedagogiczną; 

 zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; 

 współpracuje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organizacją związkową 

działającą na terenie liceum, Rektorem-Komendantem Lotniczej Akademii 

Wojskowej oraz Dowódcą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego; 

 odpowiada za mienie liceum, jego zabezpieczenie i przechowywanie oraz prawidłowe 

powierzanie odpowiedzialności materialnej nauczycielom i innym pracownikom; 
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 jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły oraz wychowawcą i opiekunem 

uczniów; 

 wydaje zarządzenia; 

 stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły. 

 

2.2. Zespół kierowniczy 

§ 14 

Zespół kierowniczy liceum tworzą: 

a) dyrektor; 

b) zastępca dyrektora ds. wychowawczych; 

c) zastępca dyrektora ds. dydaktycznych; 

d) pedagog szkolny; 

e) kierownik internatu; 

f) kierownik sekcji administracji ogólnej. 

§ 15 

Zespół kierowniczy jest kolegialnym organem doradczym Dyrektora uprawnionym  

do prowadzenia analiz oraz formułowania wniosków dotyczących rozwiązywania problemów 

szkoły, jak również jej rozwoju. 

§ 16 

Strukturę organizacyjną Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszego statutu. 

§ 17 

1. Zastępca dyrektora ds. wychowawczych organizuje pracę wychowawczo-opiekuńczą  

oraz kieruje nią w zakresie zleconym przez Dyrektora, a w szczególności: 

a) współpracuje z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych w zakresie rozwiązywania 

problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów oraz uczestniczy w opracowywaniu 

okresowych materiałów analitycznych z działalności dydaktyczno-wychowawczej 

liceum; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad kierownikiem internatu, wychowawcami, 

nauczycielami bloku przysposobienia wojskowego, wychowania fizycznego  

i przedmiotów dodatkowych oraz nauczycieli-wychowawców oddziałów w zakresie 

realizacji obowiązujących programów nauczania i wychowania; 

c) współpracuje z aeroklubami w zakresie przygotowania i przebiegu szkolenia lotniczego 

uczniów oraz analizuje opinie aeroklubów o postawach, zachowaniu, poziomie 

motywacji uczniów w trakcie szkoleń, a wnioski przekazuje radzie pedagogicznej; 

d) nadzoruje pracę organizacji młodzieżowych i samorządu uczniowskiego; 
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e) koordynuje działalność kulturalno-oświatową i inną związaną z organizacją czasu 

wolnego, inspiruje i nadzoruje działalność sekcji i kół zainteresowań na terenie liceum; 

f) współdziała z Radą Rodziców, organizacjami związkowymi funkcjonującymi na terenie 

liceum oraz Komendą LAW i Dowództwem 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w celu 

zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji programu wychowawczego; 

g) inspiruje i nadzoruje działalność sekcji i kół zainteresowań na terenie liceum; 

h) przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi liceum projekty decyzji w sprawach 

wychowawczych oraz opracowuje propozycje i wnioski do pracy kierownika internatu 

i wychowawców; 

i) nadzoruje działalność personelu medycznego liceum w zakresie realizacji badań 

lotniczo-lekarskich, higieny i profilaktyki. 

2. Zastępca dyrektora ds. wychowawczych jest przełożonym kierownika internatu, lekarza 

szkoły, nauczycieli bloku przedmiotowego przysposobienia wojskowego oraz wychowawcą  

i opiekunem uczniów. 

§ 18 

1. Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych odpowiada za całokształt organizacji pracy 

dydaktycznej w liceum, a w szczególności: 

a) współdziała z zastępcą dyrektora ds. wychowawczych w zakresie rozwiązywania 

problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów oraz uczestniczy w opracowaniu 

okresowych materiałów analitycznych z działalności dydaktyczno-wychowawczej 

liceum; 

b) opracowuje rozkład zajęć; 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami przedmiotów oraz właściwym  

prowadzeniem dokumentacji dydaktycznej szkoły; 

d) przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi liceum wnioski i propozycje zmierzające  

do doskonalenia pracy dydaktycznej liceum. 

2. Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych jest przełożonym nauczycieli przedmiotów, 

nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawcą i opiekunem uczniów. 

§ 19 

1. Kierownik internatu podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. wychowawczych, jest 

przełożonym wychowawców internatu oraz odpowiada za całokształt spraw związanych  

z przebywaniem uczniów w internacie, a w szczególności: 

a) odpowiada za działalność opiekuńczą i wychowawczą internatu, w tym za jej 

organizację i planowanie;  

b) nadzoruje pracę wychowawców internatu prowadząc planową działalność hospitacyjną; 

c) odpowiada za prawidłowe i terminowe zgłaszanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia 

żywnościowego uczniów oraz nadzoruje właściwe użytkowanie przez uczniów 

umundurowania; 

d) odpowiada za utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń 

internatu oraz za porządek wokół budynku szkoły; 

e) odpowiada za właściwe użytkowanie pomieszczeń internatu wraz z jego wyposażeniem; 

f) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających w internacie. 
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2. Kierownik internatu ściśle współpracuje z kierownikiem sekcji administracji ogólnej, 

zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych, pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem, lekarzem 

liceum na zasadach określonych przez Dyrektora liceum i jego zastępcą  

ds. wychowawczych, a także Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

§ 20 

1. Pedagog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi OLL. 

2. Do pełnienia obowiązków pedagoga szkolnego Dyrektor  może wyznaczyć wychowawcę 

internatu legitymującego się odpowiednim przygotowaniem zawodowym. 

3. Do zadań i obowiązków pedagoga szkolnego należą w szczególności: 

a) współpraca z dyrekcją liceum, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami  

w minimalizowaniu skutków zaburzeń zachowania oraz w celu ustalenia form pomocy 

wychowawczej; 

b) pomoc nauczycielom wychowawcom oddziałów w zakresie: 

 rozpoznawania indywidualnych potrzeb oraz analizowania przyczyn trudności  

i niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń zachowania; 

 określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom; 

 udzielania różnych form pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

c) prowadzenie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów, nauczycieli  

i rodziców; 

d) stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom; 

e) współpraca w realizacji niektórych zadań z pielęgniarką szkolną, organami szkoły  

i instytucjami pozaszkolnymi, między innymi z Policją i Żandarmerią Wojskową;  

f) prowadzenie grupowych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń 

współczesnej cywilizacji; 

g) prowadzenie dziennika pracy pedagoga, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich 

zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, uczniów objętych 

różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy 

wykonywaniu swoich działań; 

h) prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów. 

4. Do sposobów udzielania uczniom pomocy  psychologiczno-pedagogicznej należy: 

a) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły;  

b) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

c) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

d) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów; 

e) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu  

i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie; 

f) rozpoznawanie i pomoc w sytuacji występowania niepowodzeń szkolnych; 

g) analiza i diagnoza sytuacji problemowej ucznia; 
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h) diagnoza środowiska uczniowskiego; 

i) zajęcia o charakterze wychowawczym, psychoedukacyjnym, socjoterapeutycznym  

i profilaktycznym; 

j) pomoc w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych rodzących się na tle problemów 

szkolnych, osobistych, rodzinnych oraz rówieśniczych. 

§ 21 

1. Kierownik sekcji administracji ogólnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi liceum                             

i odpowiada za sprawy administracyjno-gospodarcze, a w szczególności za: 

a) ustalanie potrzeb, planowe i terminowe zaopatrywanie liceum w sprzęt i materiały 

niezbędne do funkcjonowania szkoły; 

b) kierowanie pracą personelu administracyjno-pomocniczego; 

c) przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego 

w pomieszczeniach liceum; 

d) racjonalne gospodarowanie środkami materiałowymi i właściwe wykorzystanie limitów 

finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu, materiałów, konserwację i inne potrzeby 

liceum; 

e) nadzór nad gospodarką kwaterunkową, zaopatrzeniem żywnościowym i mundurowym 

uczniów; 

f) zgłaszanie do oddziału gospodarczego potrzeb w zakresie konserwacji i remontu 

budynku; 

g) prowadzenie ewidencji sprzętu mienia liceum. 

2. Kierownik sekcji administracji ogólnej swoje obowiązki realizuje w ścisłej współpracy  

z właściwymi komórkami oddziału gospodarczego. 

 

2.3. Rada Pedagogiczna 

§ 22 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele  

i wychowawcy internatu zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu szkoły; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 
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5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

b) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

c) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć             

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

d) programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania; 

e) powierzanie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych 

stanowisk; 

f) wnioski nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu 

zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, o wydanie opinii poradni pedagogiczno-

psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach  

w uczeniu się; 

g) wnioski o indywidualny program lub tok nauki; 

h) projekt planu finansowego szkoły. 

6. Szczegółową organizację pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa 

„Regulamin Rady Pedagogicznej”. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do skreślenia 

ucznia z listy uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w przypadkach opisanych                    

w § 55 pkt. 3. 

 

2.4. Zespół wychowawczy internatu 

§ 23 

1. Zespół wychowawczy internatu stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni  

w internacie: 

a) kierownik internatu jako przewodniczący; 

b) wychowawcy internatu; 

c) pedagog szkolny. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego internatu należy w szczególności: 

a) opiniowanie całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych; 

b) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej; 

c) dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu; 

d) ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu i efektywności 

pracy; 

e) organizowanie samokształcenia wychowawców internatu. 
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2.5. Rada Rodziców 

§ 24 

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów, która w ich imieniu uczestniczy  

w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, dydaktycznych i gospodarczych. 

2. Skład Rady Rodziców ustala ogół rodziców uczniów liceum. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów rad oddziałowych i Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami                         

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw liceum. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;  

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania w liceum. 

6. W celu wspierania działalności statutowej liceum Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł na własnym koncie bankowym. 

Zasady wydatkowania funduszy z Rady Rodziców określa „Regulamin Rady Rodziców”.  

 

2.6. Samorząd Uczniowski 

§ 25 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie liceum. 

2. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego oraz jego organów określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu reprezentują ogół uczniów liceum. 

3. „Regulamin Samorządu Uczniowskiego” nie może być sprzeczny ze statutem liceum. 

4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących przestrzegania  

w liceum podstawowych praw, takich jak: 

a) wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania; 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

zajęciami obowiązkowymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) uczestniczenia w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi liceum; 

f) wybór nauczyciela i wychowawcy internatu pełniących funkcję opiekunów samorządu; 

g) wybór rzecznika praw ucznia; 

h) opiniowanie wniosku Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów. 
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2.7. Zasady współdziałania organów 

§ 26 

Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1. Każdy organ szkoły planuje działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być 

uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

szkoły. 

2. Każdy organ szkoły po analizie działania pozostałych organów może włączyć się  

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko  

w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazywania każdemu organowi 

szkoły „sieci kompetencyjnej organów kierujących szkołą”, opracowanej na podstawie 

ustaw oświatowych i niniejszego statutu. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnej i gromadzi w zbiorze 

pt. „Uchwały organów szkoły”. 

 

§ 27 

1. Kwestie sporne między organami liceum rozstrzyga Dyrektor, organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny bądź organ prowadzący liceum, właściwy przedmiotowi sporu  

i zaangażowanym stronom. 

2. Organy liceum znajdujące się w sporze zgłaszają do właściwego organu, wymienionego  

w pkt. 1, pisemną prośbę o rozpatrzenie okoliczności sporu i podjęcie decyzji 

rozstrzygającej go. 

3. Termin rozstrzygnięcia sporu nie powinien przekraczać 2 tygodni. 

 

Rozdział 3 

Organizacja liceum 

§ 28 

1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład 

zajęć ułożony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

2. Organizacja zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział. Oddziały o tym samym poziomie 

kształcenia tworzą klasę. Oddziały o 4-letnim cyklu kształcenia tworzą oddzielną klasę. 

Oddziałem przez cały etap edukacyjny opiekują się nauczyciel, któremu powierzono funkcję 

wychowawcy oraz wychowawca internatu. 

4. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 20 uczniów. 
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5. Liczebność uczniów oddziału może być zmniejszona z powodu skreślenia z listy uczniów 

lub zmiany szkoły na prośbę rodziców. 

6. Zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

liceum ogólnokształcącego obowiązkowe dla wszystkich uczniów są organizowane  

w oddziałach. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

8. W uzasadnionych przypadkach, np. udział uczniów w uroczystościach państwowych  

lub dzień wyjazdu całego stanu osobowego uczniów do miejsca stałego zamieszkania, 

Dyrektor może skrócić godzinę lekcyjną do 30 minut. 

§ 29 

Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  

z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów (potwierdzonych testem sprawdzającym 

oraz oceną na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  

i wynikiem egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty). 

§ 30 

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

arkusz organizacji liceum opracowany przez Dyrektora liceum – z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących ramowych planów 

nauczania – do 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ 

prowadzący liceum do 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się dane określone w odrębnych przepisach 

wydanych przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania. 

§ 31 

1. Liceum organizuje zajęcia nadobowiązkowe oraz pozalekcyjne, których oferta jest zależna 

od zainteresowań uczniów. 

2. Liczba uczestników kół i sekcji zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie 

może być mniejsza niż 10 uczniów. 

3. Wyżej wymienione zajęcia są prowadzone w budynku liceum lub obiektach LAW przez 

osoby posiadające odpowiednie przygotowanie  kierunkowe. 

4. Zajęcia te mogą być finansowane z budżetu szkoły, z funduszu Rady Rodziców lub 

sponsorowane. 

§ 32 

1. Liceum posiada bibliotekę szkolną, służącą rozwojowi czytelnictwa i ułatwiającą realizację 

procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

2. Biblioteką kieruję nauczyciel bibliotekarz. 

3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i opiekunami 

prawnymi uczniów: 

a) każdy uczeń ma prawo korzystać z biblioteki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych  

w godzinach jej pracy; 

b) biblioteka udostępnia uczniom i nauczycielom księgozbiór, materiały edukacyjne (w tym 

programy nauczania i wymagania edukacyjne), materiały wspomagające proces 

wychowania i profilaktyki oraz zasoby Internetu z zachowaniem bezpieczeństwa  

w cyberprzestrzeni; 
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c) biblioteka kształci użytkownika informacji i stwarza warunki do samokształcenia; 

d) biblioteka stosuje różne formy pracy wychowawczej z uczniem, w tym rozmowy 

indywidualne i grupowe oraz lekcje biblioteczne; 

e) nauczyciele uzyskują wszechstronną pomoc ze strony biblioteki (gromadzone  

są wydawnictwa uwzględniające potrzeby nauczycieli i na ich wniosek); 

f) nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcami klas dokonuje zakupu książek 

na nagrody i pamiątki dla uczniów ze środków szkoły lub Rady Rodziców. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej i realizowane przez nią funkcje 

oraz zasady korzystania z niej określa „Regulamin Biblioteki Szkolnej”. 

§ 33 

Uczniowie liceum mogą korzystać z pracowni komputerowej zgodnie z regulaminem  

tej pracowni. 

§ 34 

Uczniowie mogą korzystać z sal gimnastycznych i obiektów sportowych LAW zgodnie  

z regulaminami tych obiektów. 

 

 

3.1 Internat 

§ 35 

1. Liceum prowadzi internat. 

2. Internat stanowi integralną część liceum – jego mieszkańcami są wszyscy uczniowie. 

3. Organami internatu są: 

a) Kierownik Internatu, 

b) Rada Wychowawców Internatu, 

c) Samorząd Uczniowski będący jednocześnie Samorządem Wychowanków Internatu. 

4. Do zadań internatu należą: 

a) zapewnienie uczniom warunków socjalno-bytowych; 

b) prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej, kulturalnej i sportowo-

rekreacyjnej; 

c) stwarzanie dogodnych możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania postaw patriotyczno-obronnych. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa „Regulamin Internatu”. 

6. Wychowanek internatu ma prawo do: 

a) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia internatu; 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających higienę, 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej 

oraz poszanowanie jego godności; 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania, swobody wyrażania myśli i przekonań, 

rozwijania zainteresowań i zdolności; 

d) korzystania z pomocy w nauce w formach określonych w regulaminie internatu. 
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7. Szczegółową organizację internatu określa arkusz organizacyjny internatu opracowany przez 

kierownika internatu. 

8. Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, w szczególności: 

a) roczny plan pracy wychowawczo-opiekuńczej internatu; 

b) dzienniki zajęć wychowawczych; 

c) zeszyt zwolnień i wyjść wychowanków; 

d) książkę meldunkową; 

e) tygodniowy harmonogram pracy wychowanków; 

f) książkę kontroli sanitarnej;  

g) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, rejestr badań i pomiarów; 

h) księgę inwentarzową. 

9. W internacie tworzy się grupy wychowawcze. Liczbę uczniów w grupie wychowawczej 

określa Dyrektor liceum, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

10. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami 

oraz ich bezpieczeństwo. 

11. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu Internatu”. 

Łamanie regulaminu może skutkować odebraniem prawa do zakwaterowania w internacie. 

12. Wszyscy uczniowie liceum korzystają ze stołówki uczniowskiej prowadzonej wg zasad  

i norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami. 

 

3.2 Oddziałowe zespoły nauczycieli 

§ 36 

W liceum tworzy się zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale. 

Przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału. 

1. Zadaniem zespołu jest: 

a) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb; 

b) korelowanie treści programowych przedmiotów i bloków edukacyjnych w praktyce 

realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli 

i mierzenia osiągnięć uczniów; 

c) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji 

czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla 

optymalnego rozwoju uczniów. 

2. Zespół ma także prawo do: 

a) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału  

w 3-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia; 

b) kierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ustalania 

indywidualnych programów; 

c) wnioskowania do wychowawcy oddziału w sprawie ustalenia oceny zachowania 

uczniów; 
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d) wnioskowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych 

i opiekuńczych. 

3. Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej dwa spotkania zespołu. 

Ramowa tematyka tych spotkań to: 

a) korelacja treści nauczania w obrębie bloków przedmiotów, harmonogram kontroli  

i pomiaru osiągnięć uczniów w formach ogólnooddziałowych, organizacja 

pozalekcyjnych działań zespołowych (kalendarium oddziału); 

b) śródroczna analiza osiągnięć uczniów, ewentualne modyfikacje programowe, decyzje 

opiekuńcze, prognozowanie wyników na koniec roku, uzgodnienia z rodzicami uczniów; 

c) analiza rocznych osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wychowania, ustalenie 

priorytetów działania zespołu na kolejny rok szkolny, przyjęcie wniosków 

usprawniających pracę szkoły.  

§ 37 

W liceum mogą być tworzone zespoły problemowo-zadaniowe, których pracami kierują 

przewodniczący powołani przez Dyrektora. 

 

3.3. Wolontariat 

§ 38 

1. W szkole prowadzona jest za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza  

i opiekuńcza na zasadach wolontariatu. Głównym celem szkolnego wolontariatu jest 

uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz 

potrzebujących pomocy. 

2. W szkole działa Rada Wolontariatu, w skład której wchodzą: 

 opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

 pedagog szkolny; 

 ksiądz; 

 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

Rada Wolontariatu podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. wychowawczych. 

3. Działania Rady Wolontariatu adresowane są do: 

a) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych; 

b) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych. 

4. Rada Wolontariatu, po konsultacjach ze środowiskiem szkolnym, przedstawia  

do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną plan działań charytatywnych i ich zakres  

na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym. 

5. Rada Wolontariatu przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań za dany okres na plenarnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

6. Działalność Rady Wolontariatu może być wspierana przez: 

a) wychowawców oddziałów wraz z ich oddziałami; 

b) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

c) rodziców; 



18 

 

d) inne osoby i instytucje. 

7. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Rady Wolontariatu reguluje odrębny 

regulamin. 

 

 

3.4 Współpraca szkoły z rodzicami 

§ 39 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. 

2. Współpraca szkoły z rodzicami obejmuje: 

a) spotkanie z rodzicami; 

b) indywidualne kontakty z rodzicami, w tym: 

 rozmowy wychowawców, pedagoga i Dyrektora z rodzicami uczniów, 

 rozmowy nauczycieli z rodzicami, 

 kontakty wychowawców, nauczycieli i Dyrektora z rodzicami poprzez rozmowy 

telefoniczne oraz korespondencję. 

3. Szkoła organizuje w każdym roku szkolnym spotkania z rodzicami w formie zebrań oraz 

konsultacji indywidualnych z nauczycielami. 

4. Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości statutu i regulaminów obowiązujących w szkole; 

b) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole; 

c) wiedzy o wynikach nauczania i zachowaniu swojego dziecka; 

d) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

e) znajomości zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;  

f) decydowania o udziale dziecka niepełnoletniego w zajęciach wychowania do życia  

w rodzinie oraz zajęciach religii/etyki; 

g) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego 

dziecka; 

h) współpracy z pedagogiem szkoły; 

i) informacji i współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi; 

j) przekazywania swoich uwag o pracy szkoły Dyrektorowi, nauczycielom i wychowawcy 

oddziału klasowego; 

k) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły; 

l) wpływu na dobór lub zmianę wychowawcy oddziału w przypadku głębokiego konfliktu 

uczniów bądź rodziców z wychowawcą lub konieczności zmiany wychowawcy, 

spowodowanej odejściem z pracy lub dłuższą jego nieobecnością, tylko wtedy, jeśli nie 

koliduje to z polityką kadrową Dyrektora lub jego koncepcją pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

m) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych i zwalniania go z tych 

zajęć. 

5. Rodzice mają obowiązek: 

a) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne;  
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b) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

c) uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcą oddziału oraz odebrania informacji  

o przewidywanych i wystawionych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania; 

d) monitorowania na bieżąco wyników nauczania swojego dziecka; 

e) niezwłocznego powiadamiania o problemach zdrowotnych dziecka; 

f) niezwłocznego przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, pedagoga szkolnego lub 

Dyrektora; 

g) ponoszenia finansowej odpowiedzialności za zniszczenia mienia szkolnego przez 

dziecko; 

h) złożenia oświadczenia o objęcie opieką zdrowotną uczniów na zasadach określonych 

przez szkołę na czas pobierania nauki. 

 

3.5 Współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

§ 40 

Szkoła współpracuje z niżej podanymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami: 

1) Stowarzyszenie Absolwentów LL, 

2) Stowarzyszenie Lotników Polskich, oddział w Dęblinie,  

3) Wydział Lotnictwa LAW, 

4) Zakład Wychowania Fizycznego LAW, 

5) Studium Języków Obcych LAW, 

6) Klub 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, 

7) Miejski Dom Kultury w Dęblinie, 

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie. 

 

3.6 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 41 

W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. doradztwa zawodowego, którego działania koordynuje 

doradca zawodowy lub osoba wyznaczona przez Dyrektora. 

2. Szkolny doradca zawodowy oraz nauczyciele realizują zadania z zakresu doradztwa  

na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, 

planu doradztwa edukacyjno-zawodowego na dany cykl kształcenia. 

3. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego: 

a) przygotowanie młodzieży do dalszego kierunkowego kształcenia; 

b) przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej; 

c) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych  

ze zmianą kierunku kształcenia; 

d) wspomaganie rodziców w planowaniu drogi zawodowej ich dzieci. 
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4. Szkolne doradztwo zawodowe realizowane jest w formie: 

a) zajęć z wychowawcą; 

b) na zajęciach z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, język polski, informatyka, 

język obcy, wiedza o społeczeństwie, zarys wiadomości lotniczych, wychowanie do 

życia  

w rodzinie; 

c) spotkań młodzieży z absolwentami OLL, obecnie żołnierzami zawodowymi; 

d) zajęć z doradcą zawodowym lub pedagogiem; 

e) spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni wojskowych; 

f) wycieczek; 

g) zajęć pozalekcyjnych. 

5. Zadania realizowane w ramach doradztwa zawodowego obejmują między innymi: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

b) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

c) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

d) działalność informacyjno-doradczą w szkole; 

e) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; 

f) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

 

3.7 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

§ 42 

1) Zasady współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną: 

a) zatrudniony w szkole pedagog pośredniczy w kontaktach z poradnią z ramienia 

Dyrektora liceum; 

b) szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dęblinie świadczącą 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom; 

c) szkoła, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia kieruje uczniów do poradni  

na diagnostyczne badania psychologiczne; 

d) poradnia wyznacza psychologa do bieżącej współpracy ze szkołą; współpraca  

z psychologiem polega na systematycznych konsultacjach dotyczących zaleceń 

kierowanych przez specjalistów do szkoły i rodziców oraz omawianiu bieżących 

problemów z zakresu opieki psychologicznej; 

e) poradnia prowadzi poradnictwo i orientację zawodową dla uczniów;  

f) szkoła może współpracować ze specjalistycznymi poradniami, które oferują nieodpłatną 

pomoc psychologiczną młodzieży z zakresu profilaktyki zaburzeń okresu dojrzewania 

oraz edukację i terapię dla młodzieży i ich rodzin. 
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Rozdział 4 

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły 

§ 43 

W liceum tworzy się stanowiska dydaktyczne, administracyjne i personelu pomocniczego 

zgodnie z etatem wprowadzonym przez Sztab Generalny i z planem zatrudnienia. 

 

4.1. Nauczyciele 

§ 44 

1. Nauczyciel liceum prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami przydzielonych 

oddziałów w zakresie nauczania przedmiotu zgodnie z zasadą jedności nauczania  

i wychowania i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy. 

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

a) właściwa realizacja procesu dydaktycznego poprzez wysoki poziom merytoryczny  

i metodyczny prowadzonych zajęć;  

b) sporządzanie rozkładów materiału nauczania; 

c) odpowiedzialność za poziom wyników nauczania; 

d) wzbogacanie i modernizacja własnego warsztatu pracy; 

e) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,  

a także w czasie pełnienia dyżurów; 

f) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez liceum  

i inne instytucje wspomagające szkołę; 

g) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

h) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

i) ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie ze szczegółowymi warunkami  

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego; 

j) udzielanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów o wynikach nauczania  

i zachowania; 

k) aktywne uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły oraz wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady Pedagogicznej  

i poleceń przełożonych. 

3. Do uprawnień nauczyciela należą w szczególności: 

a) decydowanie o sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, po ustaleniu w zespole przedmiotowym; 

b) decydowanie o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów; 

c) współdecydowanie o ocenie zachowania swoich uczniów. 

4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w zakresie nauczanego przedmiotu 

stosownie do realizowania programu; 
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b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które zostały  

mu powierzone; 

c) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie 

dyżurów mu przydzielonych; 

d) przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub  

na wypadek pożaru; 

e) zapewnienie uczniom i ich opiekunom ochrony danych, zwłaszcza danych wrażliwych, 

do których przetwarzania nauczyciel został upoważniony. 

 

4.2. Nauczyciele-wychowawcy 

§ 45 

1. Nauczyciel-wychowawca oddziału: 

a) współpracuje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów; 

b) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w tym: 

ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 

te formy będą realizowane; 

c) prowadzi godziny wychowawcze poświęcone kształceniu umiejętności 

psychospołecznych (komunikacji, asertywności), rozwiązywaniu problemów, 

profilaktyce uzależnień; 

d) współpracuje z wychowawcą internatu i pedagogiem szkolnym; 

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów; 

f) realizuje zadania wynikające z planu doradztwa edukacyjno-zawodowego przyjętego  

w szkole na dany cykl kształcenia. 

2. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej, 

a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających integralny rozwój ucznia, proces zdobywania 

przez niego wiedzy oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów; 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi pracownikami liceum; 

d) wyrabianie motywacji i zamiłowania do służby w lotnictwie Sił Zbrojnych RP; 

e) rozwijanie predyspozycji wychowanków do zawodu żołnierza zawodowego – pilota 

wojskowego; 

g) rzetelne prowadzenie dokumentacji nauczyciela wychowawcy oddziału. 

3. Nauczyciel-wychowawca oddziału wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje: 

a) różne formy aktywności rozwijającej i integrującej uczniów; 

b) treści i formy zajęć tematycznych pozostających do jego dyspozycji; 

c) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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4. Nauczyciel-wychowawca oddziału ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach 

szczególnych. 

5. Obowiązkiem wychowawcy oddziału jest rzetelne prowadzenie dokumentacji oddziału. 

 

 

4.3. Wychowawcy internatu 

§ 46 

1. Wychowawca internatu podlega bezpośrednio kierownikowi internatu.  

2. Prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą z młodzieżą przydzielonej grupy oraz innymi 

uczniami liceum, a w szczególności: 

a) odpowiada za efekty wychowania w swojej grupie, poziom opieki, integrowanie 

wysiłków pracowników pedagogicznych internatu i rodziców w pracy wychowawczej  

z uczniami swojej grupy oraz prowadzenie prawidłowej dokumentacji wychowawczej  

w grupie, w tym arkusza spostrzeżeń ucznia; 

b) współpracuje z nauczycielem-wychowawcą oddziału w zakresie rozwiązywania 

wszystkich problemów wychowawczych dotyczących uczniów swojej grupy; 

c) włącza rodziców w programowe i organizacyjne przedsięwzięcia grupy, organizuje  

i utrzymuje w porozumieniu z nauczycielem-wychowawcą oddziału kontakty  

z rodzicami; 

d) organizuje proces wychowania w grupie, tworzy warunki do rozwoju wychowanków, 

przygotowuje do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie, rozwiązuje ewentualne 

konflikty w grupie, a także między wychowankami a społecznością szkoły; 

e) wyrabia zamiłowanie do służby w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, rozpoznaje i rozwija 

predyspozycje wychowanków do zawodu pilota wojskowego; 

f) realizuje plan pracy wychowawczo-opiekuńczej internatu i pełni dyżury zgodnie  

z harmonogramem opracowanym przez kierownika internatu; 

g) poznaje cechy osobowości, możliwości intelektualne, uzdolnienia i zainteresowania, 

sytuację rodzinną oraz postępy wychowanków w nauce i frekwencję na zajęciach 

szkolnych, w razie potrzeby organizuje pomoc dla uczniów słabszych; 

h) wyrabia u uczniów dbałość o przydzielone pomieszczenia mieszkalne i rejony 

zewnętrzne, ich zagospodarowanie, urządzenie i estetykę, nawyki dbałości o wygląd 

zewnętrzny i higienę osobistą, współpracuje ze szkolną służbą zdrowia w celu stworzenia 

i utrzymania w grupie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.  

 

 

4.4. Nauczyciel-bibliotekarz 

§ 47 

1. Nauczyciel-bibliotekarz podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, 

odpowiada za prawidłową działalność biblioteki szkolnej.  
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2. Zadania bibliotekarza obejmują: 

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych; 

b) umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

c) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych  

z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów; 

d) kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych; 

e) rozpoznawanie zainteresowań literackich uczniów i kierowanie nimi; 

f) tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł; 

g) pełnienie funkcji centrum informacji o materiałach dydaktycznych w szkole; 

h) organizowanie konkursów czytelniczych.  

3. Nauczyciel-bibliotekarz w ramach pracy pedagogicznej: 

a) udostępnia zbiory zgodnie z regulaminem biblioteki; 

b) realizuje przysposobienie czytelnicze (lekcje biblioteczne); 

c) prowadzi działalność informacyjną; 

d) bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z nauczycielami-wychowawcami oddziałów, nauczycielami przedmiotów, 

opiekunami kół zainteresowań. 

4. Godziny pracy biblioteki zapewniają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

5. Funkcje i organizację biblioteki określa „Regulamin Pracy Biblioteki”. 

6. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów 

i nauczycielami-wychowawcami oddziałów w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia 

zbiorów. 

7. Nauczyciel-bibliotekarz współpracuje z Biblioteką 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. 

 

4.5. Rzecznik Praw Ucznia 

§ 48 

1. Nad przestrzeganiem praw ucznia czuwa Rzecznik Praw Ucznia, którym zostaje nauczyciel   

wybrany przez uczniów w głosowaniu tajnym, o ile wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji. 

Wybory organizuje i przeprowadza Samorząd Uczniowski. Kadencja Rzecznika Praw 

Ucznia trwa 4 lata. 

2. Rzecznik Praw Ucznia monitoruje środowisko uczniów w zakresie poszanowania  

i przestrzegania praw, prowadzi edukację w zakresie prawa wewnątrzszkolnego oraz 

rozpatruje skargi uczniów. 

3. Procedury składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

a) w sprawach indywidualnych uczeń może wnieść skargę do Rzecznika Praw Ucznia, 

który po rozpoznaniu danej sprawy stara się rozstrzygnąć sporne kwestie na drodze 

mediacji między zainteresowanymi stronami; 

b) w sprawach dotyczących grupy uczniów, oddziału lub klasy, młodzież może zgłosić 

swoją skargę do pedagoga szkolnego za pośrednictwem przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego. Pedagog szkolny w ciągu siedmiu dni powołuje komisję, 
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w skład której wchodzą: Rzecznik Praw Ucznia i nauczyciel. W sprawach szczególnie 

trudnych w skład komisji wchodzi zastępca dyrektora. Pedagog szkolny przekazuje 

Dyrektorowi pisemną informację o rozpatrzeniu skargi; 

c) w przypadku niemożności dojścia do porozumienia kieruje się skargę do rozpatrzenia 

przez dyrektora szkoły lub właściwego zastępcę dyrektora, który podejmuje decyzję  

w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Ucznia i pedagogiem szkolnym; decyzja Dyrektora 

jest ostateczna; 

d) organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego  

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego jest Lubelski Kurator Oświaty. 

 

4.6. Personel medyczny 

§ 49 

1. Personel medyczny liceum stanowią lekarz i pielęgniarka, którzy podlegają bezpośrednio 

zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych. 

2. Do obowiązków personelu medycznego liceum, których zakres szczegółowo określają 

przepisy resortu zdrowia, należą w szczególności: 

a) zapewnienie uczniom bieżącej opieki medycznej; 

b) nadzór nad stanem higieny uczniów; 

c) organizacja badań lotniczo-lekarskich; 

d) nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym obiektów liceum;  

e) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowia wśród uczniów. 

3. Zadania związane z opieką zdrowotną nad uczniami wykraczające poza zakres obowiązków 

personelu medycznego szkoły (np. transport chorych, całodobowa opieka nad uczniami 

wymagającymi izolacji lub ciągłego monitoringu stanu zdrowia) realizuje 6 Szpital 

Wojskowy z Przychodnią w Dęblinie. 

 

4.7. Administrator sieci i systemów teleinformatycznych 

§ 50 

1. Administrator sieci i systemów teleinformatycznych jest pracownikiem szkoły podległym 

bezpośrednio kierownikowi sekcji administracji ogólnej.  

2. Do obowiązków służbowych administratora sieci i systemów teleinformatycznych należy: 

a) monitoring instalacji sprzętu teleinformatycznego w szkole; 

b) obsługa techniczna i zabezpieczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego  

i audiowizualnego; 

c) instalacja nowego sprzętu komputerowego; 

d) konserwacja okresowa i przeglądy; 
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e) instalacja nowego oprogramowania, konfigurowanie połączeń z internetem oraz 

udzielanie pracownikom szkoły pomocy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, 

obsługi programów, zabezpieczania danych i innych problemów związanych z obsługą 

sprzętu komputerowego i multimedialnego; 

f) udzielanie porad technicznych użytkownikom e-dziennika; 

g) wdrażanie przepisów dotyczących użytkowania i oprogramowania sprzętu 

komputerowego; 

h) zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz przestrzeganie zasad  

i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla danego systemu teleinformatycznego. 

 

Rozdział 5 

Obowiązki i prawa ucznia 

§ 51 

1. Uczeń liceum ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w liceum zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz obronę  

i poszanowania jego godności; 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia liceum,  

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza się tym dobra innych osób; 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów sprawdzania 

wiedzy i umiejętności; 

g) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

h) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

i) wpływania na życie liceum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w liceum; 

j) złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw. 

2. Uczeń liceum otrzymuje bezpłatnie wyżywienie, zakwaterowanie oraz pomoc lekarską  

w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej  

w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre 

świadczenia. 

3. Uczeń liceum może otrzymać również pomoc materialną w innej formie niż określona  

w ust. 2 z funduszu Rady Rodziców lub innych źródeł. 

4. Uczeń może uczestniczyć w szkoleniu lotniczym podczas wakacji w wymiarze do jednego 

miesiąca z zabezpieczeniem zakwaterowania, wyżywienia i opieki medycznej:  

a) szkolenia spadochronowego obejmującego 5 skoków po klasie I (3-letni cykl 

kształcenia), po klasie II (4-letni cykl kształcenia); 

b) szkolenia szybowcowego po II klasie (3-letni cykl kształcenia), po III klasie (4-letni cykl 

kształcenia). 
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5. Listę uczestników szkolenia lotniczego opracowuje zespół w składzie: zastępca dyrektora  

ds. wychowawczych jako przewodniczący, wychowawcy oddziałów i pedagog szkolny, 

uwzględniając średnią arytmetyczną ocen otrzymanych w wyniku klasyfikacji śródrocznej  

i rocznej w danym roku szkolnym oraz  ocenę zachowania. 

6. Przy tworzeniu listy uczestników szkolenia lotniczego nie są uwzględniani uczniowie: 

a) wyznaczeni do złożenia egzaminów poprawkowych; 

b) którzy w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymali ocenę z zachowania niższą niż dobry; 

c) którzy nie zaliczyli wiosennego testu sprawnościowego, obejmującego: bieg na 

dystansie 100 m i 1000 m, pływanie na dystansie 50 m, podciąganie na drążku wysokim 

(dziewczęta: uginanie ramion na ławeczce), opisanego „Regulaminem testów 

sprawnościowych” obowiązujących w danym roku szkolnym. 

 

§ 52 

Uczeń liceum podlega ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w zakresie przewidzianym 

dla młodzieży szkolnej. 

§ 53 

Uczeń liceum ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego oraz 

wszystkich obowiązujących w szkole regulaminów; 

b) uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zdobywać i pogłębiać wiedzę, przygotowywać się 

do lekcji wykorzystując swoje możliwości i predyspozycje; 

c) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować i szanować jej tradycje; 

d) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły; 

e) przestrzegać zasad koleżeństwa i ogólnie pojętej kultury osobistej; 

f) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i Samorządu Uczniowskiego; 

g) przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności i przemocy; 

h) przestrzegać zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń  

elektronicznych (obowiązek wyłączenia ich) w godzinach zajęć szkolnych; 

i) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie palić papierosów, nie pić 

alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; 

j) dostarczyć wychowawcy oddziału usprawiedliwienie swojej nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych w ciągu jednego tygodnia od zaistniałej nieobecności w formie wpisu  

w Książeczce Zdrowia w przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych lub  

w „Dzienniczku Zwolnień” w innych przypadkach; zasada ta dotyczy również uczniów 

pełnoletnich (szczegółowe zasady usprawiedliwiania określają „Zasady 

usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych”); 

k) szanować mundur ucznia, dbać o schludny i estetyczny wygląd; 

l) zachowywać się zgodnie z regułami współżycia społecznego;  

m) podwyższać poziom sprawności fizycznej do standardów określonych przez Lotniczą 

Akademię Wojskową poprzez obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych 

zorganizowanych przez szkołę dla uczniów objętych programem naprawczym; stosować 

się do „Regulaminu testów sprawnościowych”. 
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§ 54 

1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać 

następujące nagrody i wyróżnienia: 

a) pochwałę nauczyciela-wychowawcy na forum oddziału; 

b) pochwałę Dyrektora liceum na forum oddziału; 

c) pochwałę Dyrektora liceum na forum liceum; 

d) nagrodę rzeczową; 

e) list pochwalny skierowany do rodziców lub opiekunów; 

f) dyplom; 

g) odznakę Wzorowego Ucznia Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego; 

h) nagrodę Dyrektora Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego; 

i) stypendium ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

j) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

k) stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

2. Odznaka „WZOROWY UCZEŃ OLL” i nagroda Dyrektora OLL: 

a) przyznawana jest decyzją Rady Pedagogicznej raz w roku szkolnym; 

b) otrzymuje ją uczeń, który w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen powyżej 4,60 

i wzorową ocenę zachowania; 

c) uczeń, który otrzymał odznakę, może nosić jej miniaturkę (przypiętą do klapy munduru) 

przez cały rok szkolny; 

d) uczeń, który powtórnie spełnia warunki, o których mowa w  pkt 2, lit. b otrzymuje 

legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „WZOROWY UCZEŃ OLL”  

w następnym roku szkolnym; 

e) uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 dodatkowo otrzymuje nagrodę 

Dyrektora OLL z funduszu Rady Rodziców. 

3. Wyróżnienia, nagrody i odznaki mogą być wręczone uczniom liceum z okazji uroczystości 

szkolnych, imprez sportowych oraz na zakończenie roku szkolnego. 

4. Dyrektor jest zobowiązany poinformować rodziców (opiekunów prawnych) o przyznanej 

uczniowi nagrodzie. 

5. Osiągnięcia w innych formach aktywności (zwłaszcza wolontariacie oraz na rzecz 

środowiska szkolnego) wpisuje się na świadectwie szkolnym oraz w arkuszu ocen. 

6. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody, uczniowi przysługuje prawo do złożenia 

skargi do Rzecznika Praw Ucznia. 

§ 55 

1. Za nieprzestrzeganie statutu liceum, regulaminów szkolnych, naruszanie porządku 

publicznego oraz rażąco lekceważący stosunek do nauki uczeń może być ukarany: 

a) upomnieniem lub naganą udzieloną przez nauczyciela-wychowawcę; 

b) adnotacją w dzienniku elektronicznym bądź wpisem do arkusza spostrzeżeń; 

c) upomnieniem, naganą lub ostrzeżeniem udzielonym przez Dyrektora liceum 

indywidualnie; 

d) zawieszeniem przez Dyrektora liceum prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 

e) zawieszeniem przez Dyrektora liceum prawa do reprezentowania liceum na zewnątrz; 

f) upomnieniem lub ostrzeżeniem udzielonym przez Radę Pedagogiczną w formie ustnej 
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lub pisemnej; 

g) przeniesieniem do innego oddziału; 

h) pozbawieniem bezpłatnego szkolenia lotniczego przysługującego w roku szkolnym,  

w którym nastąpiło przewinienie; 

i) pozbawieniem bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania; 

j) skreśleniem z listy uczniów liceum. 

2. Pozbawienie zaopatrzenia i zakwaterowania może nastąpić w przypadkach: 

a) rażącego naruszenia „Regulaminu Internatu”, 

b) nieosiągnięcia poziomu sprawności fizycznej umożliwiającej zdanie wstępnych 

egzaminów sprawnościowych do LAW z powodu lekceważącego stosunku  

do uczestnictwa w programie naprawczym z wychowania fizycznego. 

3. Skreślenie z listy uczniów liceum może nastąpić w przypadkach: 

a) udowodnienia stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub innych 

osób; 

b) udowodnienia kradzieży, posiadania i spożywania alkoholu. 

c) używania, rozprowadzania i namawiania do stosowania dopalaczy i narkotyków oraz 

innych środków odurzających; 

d) naruszenia godności osobistej innych osób; 

e) umyślnego niszczenia mienia liceum; 

f) rażąco negatywnego zachowania w stosunku do pracowników liceum, uczniów lub 

innych osób; 

g) opuszczenia w okresie bez usprawiedliwienia powyżej 8 godzin lekcyjnych; 

h) fałszowania dokumentów (np. zwolnień lekarskich). 

4. W przypadku zastosowania wobec ucznia kar o których mowa w § 55 pkt 1 lit. f) – j)  

w ciągu trzech dni powiadamia się o tym fakcie rodziców.  

§ 56 

1. W terminie 7 dni od wymierzenia kary uczeń lub jego rodzice mają prawo złożenia do 

Dyrektora liceum pisemnej prośby o ponowne rozpatrzenie okoliczności, które 

spowodowały ukaranie. 

2. Dyrektor liceum rozpatruje prośbę, o której mowa w ust. 1, w terminie 2 tygodni od jej 

złożenia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz innych, właściwych danej sprawie 

organów liceum. W wyniku rozpatrzenia prośby kara może być podtrzymana lub 

anulowana. 

3. Kara, o ile nie została anulowana, jest uwzględniana przy ustalaniu oceny zachowania 

ucznia. 

 

§ 57 

1. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,  

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor liceum w formie decyzji administracyjnej. 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni mogą wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się  
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na piśmie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem Dyrektora 

liceum w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

4. Jeśli Dyrektor liceum uzna odwołanie w całości za uzasadnione, może uchylić decyzję  

o skreśleniu z listy uczniów. W przeciwnym razie przekazuje odwołanie, wraz z własnym 

stanowiskiem w sprawie, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

§ 58 

Uczeń skreślony z listy uczniów liceum ma obowiązek całkowitego rozliczenia się ze szkołą  

w terminie 7 dni od daty doręczenia uczniowi lub rodzicom (opiekunom prawnym) decyzji 

administracyjnej. 

§ 59 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów. 

§ 60 

Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkolnego lub przedmiotu innego ucznia, uczeń ponosi 

karę zgodnie z § 55 ust. 1, a jego rodzice lub sam uczeń – odpowiedzialność materialną. 

§ 61 

1. Szkoła, w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego, organizuje wycieczki związane  

z preorientacją zawodową. 

2. Uczniowie mają prawo do organizowania wielodniowych wycieczek turystyczno-

krajoznawczych oraz jednodniowych wycieczek przedmiotowych. Łączna liczba dni nauki 

przeznaczona na wycieczki turystyczno-krajoznawcze nie może przekraczać 2 dni w klasie 

pierwszej oraz 3 dni w klasach pozostałych. 

 

Rozdział 6 

Zasady rekrutacji do klasy I liceum 

§ 62 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Dyrektor liceum powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala regulamin zawierający szczegółowe 

zasady przyjęcia do klasy I liceum. 

3. Kandydaci do liceum muszą spełniać n/w warunki: 

1)  w roku kwalifikacyjnym nie ukończyli szesnastego roku życia; 

2) posiadają zaświadczenie o zdolności do nauki w OLL Dęblin, wydane przez Medyczny 

Zespół Rekrutacyjny Ośrodka Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny 

Pracy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, na podstawie badań 

wykonanych na koszt kandydata; 
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3) złożą pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczęszczanie kandydata  

do szkoły; 

4) przedłożą: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty; 

c) zaświadczenie z prób sprawności fizycznej przeprowadzonych przez nauczyciela 

wychowania fizycznego w macierzystej szkole (druk zaświadczenia zostanie 

przesłany kandydatowi wraz z innymi dokumentami). 

 

 

Rozdział 7 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

7.1. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 63 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów 

nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli-wychowawców, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

§ 64 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym,  

co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić oraz jak powinien dalej się uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 65 

Główny cel oceniania osiągnięć edukacyjnych, jakim jest wspieranie rozwoju intelektualnego  

i osobowościowego ucznia, jest realizowany poprzez: 

a) uczynienie z oceny szkolnej akceptowanego przez ucznia narzędzia kierowania jego 

rozwojem intelektualnym i motywowania do pracy; 
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b) jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne 

oceny; 

c) ocenianie postępów. 

§ 66 

Przedmiotem oceny jest: 

a) zakres opanowanych wiadomości; 

b) rozumienie materiału naukowego; 

c) umiejętność stosowania wiedzy; 

d) kultura przekazywania wiadomości. 

 

§ 67 

1. Formy oceniania obowiązujące w szkole: 

a) sprawdzian (praca klasowa, test) – pisemna forma sprawdzenia wiadomości  

i umiejętności trwająca co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne 

jest przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych  

w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być 

przeprowadzony tylko jeden sprawdzian. Oceny ze sprawdzianów wpisuje się  

w elektronicznym dzienniku kolorem czerwonym; 

b) kartkówki (krótkie prace pisemne) – pisemna forma sprawdzenia wiadomości  

i umiejętności trwająca nie dłużej niż 20 minut. Praca jest niezapowiedziana, obejmuje 

materiał programowy z ostatnich trzech tematów lekcyjnych. Praca zapowiedziana może 

obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez nauczyciela. Oceny  

z kartkówek wpisuje się w elektronicznym dzienniku kolorem czarnym; 

c) bieżące (odpowiedzi ustne) – ustne sprawdzenie wiadomości obejmujące zakres 

materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji. Oceny bieżące wpisuje 

się w elektronicznym dzienniku kolorem czarnym; 

d) zadanie domowe – pisemna lub ustna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

ucznia, mająca postać zadań lub ćwiczeń poleconych przez nauczyciela do wykonania  

po lekcjach. Oceny z zadań domowych wpisuje się w elektronicznym dzienniku kolorem 

czarnym; 

e) praca na lekcji (w tym: praca w grupie) – aktywność ucznia na zajęciach, np. ćwiczenia 

pisemne, udział w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia 

praktyczne, a także umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział  

w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość  

o końcowe efekty pracy zespołu. Oceny z pracy na lekcji wpisuje się w elektronicznym 

dzienniku kolorem niebieskim. 

2. Wyniki sprawdzianów diagnostycznych podawane są w formie wskaźników procentowych, 

wpisywanych do elektronicznego dziennika kolorem zielonym. 

3. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym 

informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 
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§ 68 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) procedury – zasady oceniania i klasyfikowania; 

b) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

7.2. Procedury i zasady oceniania i klasyfikowania 

§ 69 

1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Klasyfikacja śródroczna następuje  

po pierwszym okresie – ocena śródroczna. Ocena za drugi okres jest jednocześnie oceną 

roczną. 

2. Rok szkolny w Liceum dzieli się na dwa okresy wg zasady: 

a) I okres: 

 klasy I-II (liceum trzyletniego) oraz klasy I-III (liceum czteroletniego) od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego do połowy lutego (z uwzględnieniem terminu ferii 

zimowych), 

 klasa III (liceum trzyletniego) oraz klasa IV (liceum czteroletniego) – od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego do końca pierwszego tygodnia grudnia; 

a) II okres: 

 klasy I-II (liceum trzyletniego) oraz klasy I-III (liceum czteroletniego) od połowy 

lutego (z uwzględnieniem terminu ferii zimowych) do ostatniego dnia zajęć w danym 

roku szkolnym, 

 klasa III (liceum trzyletniego) oraz klasa IV (liceum czteroletniego) od początku 

drugiego tygodnia grudnia do ostatniego dnia zajęć szkolnych, określonych 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

3. Klasyfikowanie śródroczne następuje po pierwszym okresie. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący  – 6 

b) stopień bardzo dobry  – 5 
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c) stopień dobry   – 4 

d) stopień dostateczny  – 3 

e) stopień dopuszczający  – 2 

f) stopień niedostateczny – 1  

Oceny śródroczne i roczne wpisywane są pełnym słowem. Przy ocenach bieżących, dla 

uwypuklenia rangi oceny, dopuszcza się stosowanie dodatkowych symboli: +, –, 

umieszczanych z prawej strony cyfry. 

5. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 4 lit. a)-e),  

zaś za negatywną ocenę uznaje się ocenę wymienioną w ust. 4 lit. f). 

6. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się z uwzględnieniem motywacyjnej funkcji 

oceny. 

7. Główną funkcją oceny jest informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także brakach  

i trudnościach. 

8. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej. 

9. Cechy osobowościowe ocenianych i ich poglądy nie mogą mieć wpływu na ocenę. 

10. Obowiązuje zasada jawności w wystawianiu ocen. 

11. Za jedną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy uczeń otrzymuje jedną ocenę. 

12. Ocena powinna być rzetelną informacją o osiągnięciach edukacyjnych ucznia. 

13. Ocenie, zarówno za pracę pisemną, jak i ustną odpowiedź, powinien towarzyszyć komentarz 

respektujący zasadę pierwszeństwa zalet oraz zawierający wskazówki, w jaki sposób uczeń 

może poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne. 

14. Poprawione i ocenione prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniowi lub jego rodzicom. 

Nauczyciel zobowiązany jest przedstawić prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia w trakcie zebrań lub indywidualnych spotkań w szkole. 

15. Szkoła prowadzi wyłącznie elektroniczny dziennik lekcyjny. 

16. Elektroniczny dziennik jest dostępny bezpłatnie dla każdego rodzica lub opiekuna prawnego 

ucznia, po podaniu nauczycielowi-wychowawcy oddziału osobistego adresu e-mail  

i podpisaniu oświadczenia o korzystaniu z dostępu do dziennika elektronicznego 

Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego. 

17. Z elektronicznego dziennika można korzystać: poza terenem szkoły – w każdej chwili,  

a na terenie szkoły – po uprzednim uzgodnieniu terminu z wychowawcą. 

18. Rodzice, którzy korzystają z dostępu do elektronicznego dziennika Ogólnokształcącego 

Liceum Lotniczego, są jednocześnie zobowiązani do zapoznawania się z bieżącymi 

osiągnięciami edukacyjnymi ucznia liceum, jego frekwencją na zajęciach, uwagami 

wychowawcy i innych nauczycieli, a także z przewidywanymi dla ucznia śródrocznymi  

i rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych oraz przewidywaną śródroczną 

i roczną oceną klasyfikacyjną zachowania – w terminie określonym w statucie szkoły – 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, zgodnie z kalendarzem szkoły  

na dany rok szkolny. 

19. Rodzice uczniów, którzy nie podpisali oświadczenia o korzystaniu z dostępu do dziennika 

elektronicznego, są co najmniej dwukrotnie w ciągu okresu informowani w formie pisemnej 

przez nauczyciela-wychowawcę oddziału o osiągnięciach edukacyjnych ich podopiecznych. 
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7.3. Zasady formułowania wymagań edukacyjnych 

§ 70 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych i kryteriach ocen. Obowiązują jednolite wymagania edukacyjne dla 

wszystkich uczniów liceum z danego przedmiotu, opracowane na bazie obowiązujących 

podstaw programowych i realizowanych programów nauczania. 

2. Na początku okresu nauczyciel przekazuje uczniom wymagania edukacyjne na nadchodzący okres. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekazywanie uczniom wymagań edukacyjnych 

dotyczących działu programu nauczania. 

3. Wymagania edukacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są udostępnione 

uczniom i rodzicom w bibliotece szkolnej. 

4. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne 

poziomy wymagań: 
 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

WIADOMOŚCI 
Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne (K) 

Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe (P) 

UMIEJĘTNOŚCI 

Stosowanie wiadomości  

w sytuacjach typowych 
Wymagania rozszerzające (R) 

Stosowanie wiadomości 

w sytuacjach problemowych 
Wymagania dopełniające (D) 

Stosowanie wiadomości 

w sytuacjach nietypowych 
Wymagania wykraczające (W) 

 

5. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria: 
 

Stopień 

wymagań 
Zakres celów 

Konkretne określenie 

(czasowniki operacyjne) 

K 

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad 

działania. Elementarny poziom rozumienia tych 

wiadomości. Uczeń nie powinien ich mylić między 

sobą. 

nazywać, zdefiniować, 

wymienić, zidentyfikować 

wyliczyć, wskazać 

P 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej 

formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć 

wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, 

uczynić podstawą prostego wnioskowania. 

wyjaśnić, streścić, 

rozróżnić, zilustrować 

R 

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych 

mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości  

w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. 

rozwiązać, zastosować, 

porównać, sklasyfikować, 

określić, skonstruować, 

narysować, zmierzyć, 
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scharakteryzować,  

wybrać sposób, wykreślić, 

zaprojektować 

D 

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania 

problemów, dokonywania analizy i syntezy 

nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan 

działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 

przewidzieć, ocenić, 

przeanalizować, 

zaproponować, 

zaplanować 

W 

Opanowanie przez ucznia umiejętności biegłego 

formułowania i rozwiązywania problemu. Uczeń 

stosuje rozwiązania nietypowe, oryginalne. Bierze 

udział w konkursach przedmiotowych, osiągając 

znaczące wyniki. 

udowodnić, wykryć 

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne płynności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  

z programu nauczania. W tym celu opinie poradni rodzice dołączają do dokumentów 

składanych przy zapisie do klasy pierwszej  lub, jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie 

roku szkolnego, zaraz po jej otrzymaniu.  

7. Uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się 

następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, obowiązujące 

przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej i końcowej: 

 

Zakres wymagań 
Stopień 

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające 

– – – – – niedostateczny (1) 

+ – – – – dopuszczający (2) 

+ + – – – dostateczny (3) 

+ + + – – dobry (4) 

+ + + + – bardzo dobry (5) 

+ + + + + celujący (6) 
    

8. Średnia ocen ucznia obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym religii, jeśli uczeń (prawni 

opiekunowie) wyraził wolę uczestnictwa w tych zajęciach (w przypadku ucznia 

niepełnoletniego zgodę wyraża rodzic). Średnia świadectwa ukończenia szkoły obliczana 

jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen z przebiegu nauczania. 
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7.4. Ocenianie śródroczne 

§ 71 

1. Poszczególne zespoły przedmiotowe określają liczbę ocen, tzw. pensum, obowiązujące 

każdego ucznia w danym okresie. Liczba ta powinna być minimum dwukrotnie większa  

od tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu, jednak nie mniejsza niż 3 oceny. 

2. Ustalone pensum powinno zachować odpowiednią proporcję ilości ocen za prace pisemne  

i odpowiedzi ustne, według specyfiki przedmiotu. 

3. Ustalone dla przedmiotu pensum obowiązuje wszystkich nauczycieli danego przedmiotu  

w liceum, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia przez nauczyciela dodatkowych 

składników oceniania. 

4. Każdej formie oceniania przedmiotowego powinna odpowiadać ocena cząstkowa  

 w dzienniku. 

5. Przy ocenianiu pisemnych prac klasowych/sprawdzianów/testów zapowiedzianych  

z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i obejmujących większe partie materiału, 

nauczyciel ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen: 

1) celujący  – 95-100% maksymalnej liczby punktów;  

2) bardzo dobry  – 90-94% maksymalnej liczby punktów; 

3) dobry  – 75-89% maksymalnej liczby punktów; 

4) dostateczny – 55-74% maksymalnej liczby punktów; 

5) dopuszczający – 40-54% maksymalnej liczby punktów;  

6) niedostateczny – 0-39% maksymalnej liczby punktów. 

 W przypadku sprawdzania wiadomości i umiejętności koniecznych (niezbędnych do dalszej 

pracy) lub dotyczących wąskiego zakresu materiału, nauczyciel może ustalić inny sposób 

oceniania uwzględniający stopień trudności i specyfikę zadania. O  zastosowaniu innego 

sposobu oceniania nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów przed sprawdzianem. 

W przypadku, jeśli sprawdzian nie obejmuje treści wykraczających poza podstawę 

programową, obowiązuje następująca zasada ustalania oceny:  

bardzo dobrej: 90-100% maksymalnej liczby punktów. 

6. W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązkowych procedur oceniania, uczeń  

ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia jego osiągnięć w trybie określonym 

przez nauczyciela. 

7. W przypadku nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z ust. 6 procedury 

oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane 

treści nauczania i umiejętności. 

8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny uzyskanej w wyniku obowiązującej procedury 

oceniania, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia. Ocena  

z poprawy jest odnotowywana w dzienniku obok oceny poprzedniej. 

9. W przypadku odpowiedzi wynikającej z własnej inicjatywy ucznia, ocenie podlega rodzaj 

zaprezentowanych umiejętności, a nie sam fakt przejawienia aktywności. 

10. Pisemna praca powinna być sprawdzona, oceniona i przekazana uczniom do wglądu  

w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia jej przeprowadzenia. W przypadku 

wypracowania, dłuższej pracy, np. sprawdzianu okresowego i matury próbnej, termin ten 

wynosi 3 tygodnie. 
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11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego i kondycyjnego przygotowania do lotów (lecz  

nie z uczestnictwa w zajęciach) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, kondycyjnego 

przygotowania do lotów lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

 

7.5. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§  72  

Klasyfikacja odbywa się w następujących terminach: 

a) klasyfikacja śródroczna - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I okresu; 

b) klasyfikacja roczna - w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych; 

c) klasyfikacja końcowa - w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych klasy trzeciej  

w trzyletnim liceum lub klasy czwartej w czteroletnim liceum. 

§ 73 

Klasyfikacja prowadzona jest według poniższych zasad: 

a) na 2 tygodnie przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele wszystkich przedmiotów są zobowiązani do wypełnienia w dzienniku 

rubryki „przewidywana ocena roczna (śródroczna)” i poinformowania uczniów  

o przewidywanych ocenach. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z przewidywanymi 

ocenami; 

b) na tydzień przed klasyfikacją roczną (śródroczną) należy zakończyć przeprowadzanie 

sprawdzianów pisemnych; 

c) przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel powinien uwzględnić wszystkie 

formy aktywności ucznia podlegające ocenie; 

d) wystawienie oceny niedostatecznej nauczyciel uzasadnia na klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej; 

e) uczeń, który otrzymał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną, zobowiązany jest  

do zaliczenia/uzupełnienia materiału z danego przedmiotu według zasad określonych 

przez nauczyciela, w terminie do 2 tygodni zajęć kolejnego okresu. 

 

§ 74 

1. Uczeń, nie później niż 3 dni po ostatecznym terminie wystawienia przewidywanej oceny 

rocznej, może złożyć w sekretariacie kierowany do Dyrektora szkoły wniosek  

o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek powinien zawierać wskazanie, o jaką ocenę 
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uczeń się ubiega oraz rzeczowe uzasadnienie wskazujące powody zakwestionowania oceny 

przewidywanej. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

2. Uczeń może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny rocznej najwyżej z trzech 

zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej. 

3. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, 

wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

4. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być ustalona na podstawie 

wyniku rocznego sprawdzianu, przeprowadzanego w formie pisemnej i/lub ustnej, 

oceniającego stopień opanowania wiadomości i nabycia umiejętności z danego przedmiotu  

w trakcie całego, kończącego się roku szkolnego. 

5. Roczny sprawdzian z informatyki, wychowania fizycznego i kondycyjnego przygotowania 

do lotów ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Roczny sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. Sprawdzian, zawierający ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem, 

udostępniony jest do wglądu ucznia i jego rodziców w sposób określony w § 69 ust. 14. 

7. Warunkiem podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej jest uzyskanie z rocznego 

sprawdzianu wyniku na poziomie tej oceny, o jaką ubiega się uczeń. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej z rocznego sprawdzianu. 

§ 75 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie liceum. 

3. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Jeżeli okres zwolnienia z informatyki lub zwolnienia z wykonywania ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego i kondycyjnego przygotowania do lotów uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę – bez 

świadczeń określonych § 51 ust. 2.   
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7.6. Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny 

§ 76 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Dyrektor liceum ma obowiązek pisemnego powiadomienia rodziców ucznia o wyznaczonym 

terminie egzaminu poprawkowego w ciągu tygodnia od daty plenarnego zebrania Rady 

Pedagogicznej. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza w ostatnim tygodniu sierpnia komisja powołana przez 

Dyrektora liceum. W jej skład wchodzą: 

a) Dyrektor liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora liceum – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor liceum powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych. 

6. Czas trwania części pisemnej egzaminu poprawkowego ustala zespół nauczycieli 

wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej (45 lub 60 minut). 

7. Strukturę obowiązującego w całości zestawu zagadnień dla obydwu części egzaminu 

poprawkowego z danego przedmiotu oraz kryteria oceniania opracowują nauczyciele 

wchodzący w skład komisji. W/w zestaw zagadnień jest zatwierdzany przez Dyrektora 

szkoły. 

8. Praca pisemna oceniana jest zgodnie z zasadami oceniania prac pisemnych zawartymi  

w § 71 ust. 5. 

9. Przed egzaminem poprawkowym uczeń podpisuje oświadczenie o wyrażeniu woli i stanie 

zdrowia pozwalającym mu przystąpić do egzaminu. 

10. W części ustnej egzaminu poprawkowego uczeń, po wylosowaniu zestawu zagadnień, 

otrzymuje czas około 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej. 

11. Odpowiedź ustna oceniana jest według kryteriów dla danego zestawu zagadnień. 

12. Ocena końcowa z egzaminu poprawkowego ustalana jest na podstawie obu części egzaminu 

(ustnej i pisemnej) zgodnie z zasadami określonymi w § 71 pkt 5. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i wykonaniu przez niego zadania 
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praktycznego; 

g) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, oświadczenie o woli zdawania egzaminu 

oraz zestaw zagadnień egzaminacyjnych wraz z kryteriami oceniania. Protokół z egzaminu 

poprawkowego przewodniczący komisji przekazuje do arkusza ocen danego ucznia. 

14. Tylko uczeń i rodzice mają możliwość wglądu do pracy pisemnej z egzaminu 

poprawkowego w obecności Dyrektora lub wicedyrektora liceum.  

15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

cyklu kształcenia promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  

w klasie programowo wyższej. 

16. Przeciwwskazaniem do wyrażenia w/w zgody na promocję do klasy programowo wyższej 

jest co najmniej jeden z niżej podanych powodów: 

a) lekceważący stosunek ucznia do obowiązków szkolnych; 

b) samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

c) nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole, jak np. zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, pomoc koleżeńska, konsultacje przedmiotowe; 

d) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych 

przez nauczyciela; 

e) niezgłaszanie się bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych przez 

nauczyciela terminach albo niewykonanie prac zleconych przez nauczyciela w dwóch 

kolejno wyznaczonych terminach. 

§ 77 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli jego 

nieobecność na zajęciach lekcyjnych w okresie przekroczyła połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny przy 

nieusprawiedliwionej nieobecności. Dyrektor, w uzgodnieniu z uczniem, rodzicami lub 

opiekunami prawnymi, wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego – nie później niż  

w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2.  Egzamin klasyfikacyjny jest egzaminem komisyjnym. Komisja składa się z dwóch 

nauczycieli: nauczyciela danych zajęć edukacyjnych i wskazanego przez Dyrektora liceum 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Procedura egzaminu 

klasyfikacyjnego jest analogiczna do procedury egzaminu poprawkowego. 

3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 1, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 78 ust. 1. 

 



42 

 

7.7. Procedura odwoławcza od ustalonych ocen klasyfikacyjnych 

§ 78 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora liceum, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone: 

a) w przypadku oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczyciela, egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz rocznej oceny zachowania – w terminie do dwóch dni roboczych 

od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

b) w przypadku egzaminu poprawkowego – w terminie do pięciu dni roboczych od dnia  

przeprowadzenia tego egzaminu. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen, Dyrektor liceum powołuje komisję, która:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

informatyki, wychowania fizycznego i kondycyjnego przygotowania do lotów –  

w formie zadań praktycznych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami nie 

później niż w terminie pięciu dni od złożenia zastrzeżenia. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora liceum – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania: 

a) Dyrektor liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora liceum – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel-wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog szkolny; 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor liceum powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2019&qplikid=1#P1A6
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wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

8. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne przygotowuje w oparciu o wymagania edukacyjne 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza Dyrektor liceum. 

9. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się 

uczeń. 

10. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji;  

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania (w przypadku równej liczby głosów, wynik głosowania rozstrzyga 

      nauczyciel-wychowawca); 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10, dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 

informację o jego odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora liceum w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
 

7.8. Ukończenie liceum 

§ 79 

1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązujących zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki, 

średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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7.9. Ocena zachowania ucznia 

§ 80 

1. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć programowych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

2. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zapoznawani są przez nauczyciela-

wychowawcę oddziału z kryteriami oceny zachowania. 

3. Ocenę zachowania ustalają wspólnie nauczyciel-wychowawca oddziału i wychowawca 

internatu, uwzględniając opinie: 

a) nauczycieli uczących w danym oddziale; 

b) wychowawców internatu; 

c) opiekunów sekcji sportowych; 

d) opiekunów samorządu szkolnego. 

Opinie powinny być zgłoszone nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

zespołu oddziałowego. 

4. Roczna ocena zachowania ucznia jest oceną uwzględniającą ocenę śródroczną. 

5. Uczeń jest poinformowany o przewidywanej ocenie zachowania bezpośrednio  

po zakończeniu posiedzenia zespołu oddziałowego, które odbywa się nie później niż na trzy 

dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

6. Uczeń może na dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wnieść  

do zastępcy dyrektora ds. wychowawczych odwołanie od przewidywanej oceny zachowania  

w formie pisemnej z uzasadnieniem. Procedura rozpatrzenia odwołania: 

a) termin rozpatrzenia odwołania ustala zastępca dyrektora ds. wychowawczych  

z uwzględnieniem zasady, że rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

b) wniosek ucznia rozpatruje komisja w składzie: 

– zastępca dyrektora ds. wychowawczych – przewodniczący; 

– Rzecznik Praw Ucznia – członek; 

– nauczyciel wskazany przez zastępcę dyrektora ds. wychowawczych – członek; 

– wychowawcy oddziału – członkowie; 

– przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – obserwator. 

7. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności wywiązywanie się  

z obowiązków ucznia, który: 

1) systematycznie i sumiennie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, wykazuje aktywną  

i twórczą postawę na zajęciach, poszerza swoją wiedzę: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

b) jest ambitny, przywiązuje dużą wagę do ocen szkolnych, stara się osiągać jak 

najlepsze wyniki; 

2) przestrzega porządku dnia, „Regulaminu nauki własnej” oraz „Regulaminu Internatu”; 

sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki mieszkańca internatu; 

3) chętnie wykonuje polecenia Dyrektora, zespołu kierowniczego, nauczycieli, 

wychowawców internatu i innych pracowników szkoły; 

4) dba o mienie szkoły, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystuje powierzony sprzęt, dba 

o utrzymanie czystości i estetyki pomieszczeń internatowych i szkolnych; 
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5) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

6) dba o honor i tradycje szkoły: 

a) reprezentuje szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp.; 

b) podejmuje prace na rzecz szkoły; 

7) dba o piękno mowy ojczystej; 

8) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym: 

a) dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą – przestrzega obowiązujących w tym 

zakresie zasad; 

b) dba o własne zdrowie – uczeń nie pali tytoniu, nie spożywa alkoholu, nie posiada i nie 

zażywa narkotyków; 

c) dba o zdrowy styl życia – uczeń przywiązuje duże znaczenie do aktywności ruchowej; 

9) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

10) okazuje szacunek innym osobom, w tym: 

a) okazuje szacunek Dyrektorowi, zespołowi kierowniczemu szkoły, nauczycielom, 

wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły; 

b) szanuje godność osobistą kolegów, ich poglądy i przekonania; 

c) jest koleżeński, uczynny, niesie pomoc innym; 

d) przestrzega zasad kultury współżycia społecznego, dba o prawidłowe relacje  

z kolegami. 

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali, stosując skróty: 

wzorowe  – wz. 

bardzo dobre – bdb. 

dobre  – db. 

poprawne  – popr. 

nieodpowiednie – ndp. 

naganne  – nag. 

9. Ocena zachowania ustalona przez zespół oddziałowy może ulec zmianie w przypadku 

rażącego naruszenia zasad określonych w ust. 7. 

10. Za ocenę wyjściową zachowania przyjmuje się ocenę dobrą, stanowiącą wartość 31 punktów.  

11. Uczeń może otrzymać punkty dodatnie lub ujemne, zgodnie z poniższą punktacją, według 

kryterium: 

 systematycznie i sumiennie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych; 

wykazuje aktywną i twórczą postawę na zajęciach  

 poszerza swoją wiedzę 

- 2 punkty; 

- 2 punkty, 

 systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne 

 jest ambitny, przywiązuje dużą wagę do ocen szkolnych, stara się 

osiągać jak najlepsze wyniki  

- 2 punkty; 

 

- 2 punkty; 

 przestrzega porządku dnia, regulaminu nauki własnej oraz 

wewnętrznych zarządzeń kierownika internatu; sumiennie wykonuje 

wszystkie obowiązki mieszkańca internatu  - 2 punkty; 

 chętnie wykonuje polecenia   - 2 punkty; 

 dba o mienie społeczne, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystuje 

powierzony sprzęt; dba o utrzymanie czystości i estetyki 

pomieszczeń internatowych i szkolnych  

 

- 2 punkty; 
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 postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej  - 2 punkty; 

 reprezentuje szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach 

sportowych itp.  - 2 punkty; 

 podejmuje prace na rzecz szkoły  - 2 punkty; 

 dba o piękno mowy ojczystej  - 2 punkty; 

 dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą –  przestrzega 

obowiązujących w tym zakresie zasad   - 2 punkty; 

 dba o własne zdrowie – uczeń nie pali tytoniu, nie spożywa 

alkoholu, nie  posiada i nie zażywa narkotyków  - 2 punkty; 

 dba o zdrowy styl życia – uczeń przywiązuje duże znaczenie do 

aktywności ruchowej  - 2 punkty; 

 godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią   - 2 punkty; 

 okazuje szacunek przełożonym: zespołowi kierowniczemu szkoły, 

nauczycielom, wychowawcom oraz  innym pracownikom szkoły   - 2 punkty; 

 szanuje godność osobistą kolegów, ich poglądy i przekonania - 2 punkty; 

 przestrzega zasad kultury współżycia społecznego, dba  

o prawidłowe relacje z kolegami.  

 

- 2 punkty. 

 

12. Ocenę zachowania ustala się wg zasady: 

Ocena Ilość punktów 

wzorowa 51 – 61 

bardzo dobra 41 – 50 

dobra 31 – 40 

poprawna 21 – 30 

nieodpowiednia 11 – 20 

naganna   1 – 10 
 

13. Punkty przyznane wg kryteriów wymienionych w ust. 11 wpisywane są przez nauczycieli-

wychowawców oddziałów do „Karty oceny zachowania ucznia”, stanowiącą załącznik  

nr 2 i 3 do statutu. Karty oceny zachowania ucznia są dokumentami wewnętrznymi, 

przechowywanymi razem z arkuszami ocen oddziału i arkuszami spostrzeżeń. Karty oceny 

ucznia ulegają zniszczeniu po upływie jednego roku od dnia opuszczenia szkoły przez 

ucznia. 

14. Ocena zachowania ustalona na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej jest oceną 

ostateczną. 
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7.10. Ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 81 

1. W celu doskonalenia oceniania wewnątrzszkolnego dokonuje się oceny jego funkcjonowania 

po zakończeniu każdego roku szkolnego, a wnioski wdraża się w następnym roku szkolnym. 

2. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada zespół powołany przez Dyrektora liceum. 

3. Zakres podjętych działań ustala powołany zespół, wykorzystujący w ewaluacji różne 

techniki i narzędzia. 

4. W ewaluacji oceniania wewnątrzszkolnego uczestniczą wszystkie zainteresowane podmioty, 

nauczyciele, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie).  

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 82 

Liceum nosi imię Franciszka ŻWIRKI i Stanisława WIGURY. 

 

§ 83 

1. Liceum posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny oraz hymn, którym jest „Marsz 

Lotników” (autorzy: Stanisław Latwis i Aleksandra Zasuszanka).  
2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą: 

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

c) pożegnanie absolwentów; 

d) uroczystości związane ze świętami narodowymi, patronami szkoły; 

e) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych. 

3. Do najważniejszych symboli szkolnych należą: 

a) sztandar szkoły; 

b) logo szkoły; 

c) odznaki ucznia. 

4. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych  

w pkt. 2) oraz poza szkołą w uroczystościach państwowych i regionalnych, a także 

kościelnych oraz w czasie mszy świętych. 

5. Sztandar szkoły przechowywany jest w specjalnie przygotowanej zamkniętej gablocie  

na korytarzu szkoły, zaś insygnia pocztu sztandarowego (biało-czerwone szarfy  

i rękawiczki) w gabinecie Dyrektora szkoły. 

6. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób z klasy programowo najwyższej wybranych 

spośród uczniów zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną. Obok zasadniczego składu 

wyznacza się także skład rezerwowy. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się 

opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 
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7. Sposoby wprowadzania i wyprowadzania sztandaru, rodzaje komend, zachowania członków 

pocztu w różnych sytuacjach określa odrębna instrukcja. 

8. Ceremonia przekazania sztandaru odbywa się w obecności Dyrektora szkoły na uroczystości 

pożegnania uczniów kończących szkołę. 

§ 84 

Liceum używa pieczęci urzędowych według ustalonych wzorów. 

§ 85 

Liceum prowadzi gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz środkami 

budżetowymi według przepisów obowiązujących w resorcie obrony narodowej. 

§ 86 

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 26.11.2019 roku – nr uchwały 

8/2019/2020. 

 

Statut został znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej nr 00 /2000/2000 z dnia 00.00.2000 

roku. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Karta oceny zachowania ucznia  

Uczeń ..............................................................................................    oddział ...................... 

Oddział I II III 

Okres I II I II I II 

Wyjściowa ilość punktów 31 31 31 31 31 31 

K
  
 R

  
 Y

  
 T

  
 E

  
 R

  
 I

  
 A

  

przygotowanie do zajęć, frekwencja, dbałość o wyniki 

uczenia się  
      

przestrzeganie regulaminu internatu        

wykonywanie poleceń dyrektora liceum, zespołu 

kierowniczego liceum, nauczycieli, wychowawców 

internatu  oraz innych pracowników liceum  

      

dbałość o mienie, czystość i estetykę pomieszczeń       

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej        

reprezentowanie liceum w konkursach, przeglądach, 

zawodach  
      

podejmowanie prac na rzecz liceum        

dbałość o piękno mowy ojczystej        

dbałość o wygląd zewnętrzny, przestrzeganie zasad 

higieny  
      

dbałość o własne zdrowie, niezażywanie tytoniu, alkoholu, 

narkotyków   
      

dbałość o zdrowy styl życia, aktywność ruchowa         

zachowanie się w liceum i poza nim       

okazywanie szacunku dorosłym        

poszanowanie godności osobistej kolegów,  

ich poglądów i przekonań  
      

przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

koleżeńskość, uczynność   
      

Liczba  punktów       

Ocena zachowania       

Rok szkolny  Nauczyciel wychowawca Wychowawca internatu 

2019/2020 
……………….……………………… ……………….……………………… 

2020/2021 
……………….……………………… ……………….……………………… 

2021/2022 
…………………………………….. ……………………………………… 
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 

Karta oceny zachowania ucznia 

Uczeń ..............................................................................................    oddział ...................... 

 

Oddział I II III IV 

Okres I II I II I II I II 

Wyjściowa ilość punktów 31 31 31 31 31 31 31 31 

K
  
 R

  
 Y

  
 T

  
 E

  
 R

  
 I

  
 A

  

przygotowanie do zajęć, frekwencja, dbałość  

o wyniki uczenia się  
        

przestrzeganie regulaminu internatu          

wykonywanie poleceń dyrektora liceum, zespołu 

kierowniczego liceum, nauczycieli, wychowawców 

internatu  oraz innych pracowników liceum  

        

dbałość o mienie, czystość i estetykę pomieszczeń         

postępowanie zgodne z dobrem społeczności 

szkolnej  
        

reprezentowanie liceum w konkursach, przeglądach, 

zawodach  
        

podejmowanie prac na rzecz liceum          

dbałość o piękno mowy ojczystej          

dbałość o wygląd zewnętrzny, przestrzeganie zasad 

higieny  
        

dbałość o własne zdrowie, niezażywanie tytoniu, 

alkoholu, narkotyków   
        

dbałość o zdrowy styl życia, aktywność ruchowa           

zachowanie się w liceum i poza nim          

okazywanie szacunku dorosłym          

poszanowanie godności osobistej kolegów,  

ich poglądów i przekonań  
        

przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

koleżeńskość, uczynność   
        

Liczba punktów         

Ocena zachowania         
 

 Rok szkolny Nauczyciel wychowawca Wychowawca internatu 

2019/2020 

2020/2021 

……………….……………………… ……………….……………………… 

2020/2021 
……………….……………………… ……………….……………………… 

2021/2022 
……………….……………………… ……………….……………………… 

2022/2023 
…………………………………………. …………………………………………. 



 


