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Rozdział I 
 

Nazwa i typ szkoły 
 

§ 1 

Szkoła nosi nazwę: „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu”. Siedzibą szkoły jest So-
lec. Na potrzeby Szkoły wynajęto pomieszczenia w obiekcie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimna-
zjum w Solcu; Solec 6, 09-500 Gostynin. 

§ 2 

2. Niniejszy Statut został nadany przez osobę prowadzącą, tj. Jolantę Dzioba, zamieszkałą:      
ul. Błonie 14/25, 08-110 Siedlce; prowadzącą biuro oświatowe z siedzibą w Siedlcach, 
ul. Sokołowska 23/5,6.  
Podstawą prawną działania Szkoły jest Statut i ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, art. 84 ze zmianami), zwaną dalej 
„ustawą o systemie oświaty”. 
 

2.   W rozumieniu ustawy o systemie oświaty szkoła posiada status szkoły niepublicznej. 
 

3. Osoba prowadząca deklaruje przestrzeganie postanowień art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświa-
ty. 

 
4. Szkoła realizuje postanowienia art. 63 ustawy o systemie oświaty, dotyczące terminów rozpo-

częcia oraz zakończenia roku szkolnego. 
 
5. Kształcenie w szkole jest odpłatne. 
 
6. Wysokość opłaty za kształcenie ustalana jest przez osobę prowadzącą. Kwestię opłat reguluje 

umowa o kształceniu w szkole podpisywana z każdym słuchaczem, tzw. „Oświadczenie” (druk 
wewnętrzny).  

§ 3 

1.  Typ szkoły: trzyletnie liceum ogólnokształcące – szkoła ponadgimnazjalna,   umożliwiająca uzyska-
nie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

2. Szkoła prowadzi nauczanie dla dorosłych w formie zaocznej na podbudowie gimnazjum. 

§ 4 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o brzmieniu w otoku:  
 

„Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Solcu”. 

 

2. Szkoła używa stempla (pieczątki podłużnej) o treści: 
„Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Solcu; 
Solec 6; 09-500 Gostynin”. 
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Rozdział II 
 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wyda-
nych na jej podstawie w szczególności: 

 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończe-
nia szkoły, 
 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  
w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy, 
 

4) sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. 
 

2. Szkoła prowadzi działania mające na celu jej promowanie poprzez: 
 

1)   tworzenie odpowiedniego wizerunku szkoły w środowisku, w którym znajdują się osoby 
nią zainteresowane; 
 

2)   prezentacja szkoły oraz jej działań na łamach lokalnej prasy i w innych mediach; 
 

3)   dążenie do zapewnienia odpowiedniego standardu nauczania; 
 

4)   ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej; 
 

5)   kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą; 
 

6)   udział w imprezach środowiskowych oraz ich organizowanie. 

§ 6 

Szkoła posiada charakter świecki. Toleruje różnorodność postaw światopoglądowych i umożliwia 
ich rozwój. Nauczanie prowadzone jest w oparciu o uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wy-
chowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania  
dla dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i Świata. 

§ 7 

1. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji zbiorowych. 
 

2. Konsultacje odbywają się we wszystkich semestrach, w co druga sobotę i niedzielę miesiąca, 
według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania. 

 

3. Dopuszcza się organizowanie konsultacji indywidualnych w sytuacjach wskazujących na ko-
nieczność ich przeprowadzenia, jednak w wymiarze nie przekraczającym 20% godzin zawartych 
w szkolnym planie nauczania. 

 

4. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru:  
 

1) pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze,  
2) i drugą – przedegzaminacyjną. 
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Rozdział III 
 

Osoba prowadząca 
 

§ 8 

Osobą prowadzącą Szkołę jest: Jolanta Dzioba (posługująca się dowodem osobistym nr AUT 
439696, PESEL 71011502601), zamieszkała: ul. Błonie 14/25, 08-110 Siedlce; prowadząca biuro 
oświatowe z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 23/5,6. 

 

§ 9 

Do kompetencji stanowiących osoby prowadzącej należą: 
 

1) nadawanie Statutu, czuwanie nad jego przestrzeganiem oraz zatwierdzanie wnoszo-
nych przez radę pedagogiczną projektów zmian do Statutu, 

 

2) zapewnianie materialnych i finansowych warunków funkcjonowania szkoły, 
 

3) zatwierdzanie arkusza organizacji Szkoły, 
 

4) prowadzenie działań, wspólnie z Dyrektorem, mających na celu ocenę pracy nauczy-
cieli, 

 

5) powołanie i odwołanie Dyrektora szkoły, 
 

6) udzielanie pełnomocnictw Dyrektorowi Szkoły w sprawach związanych z jej prowa-
dzeniem, 

 

7) ustalenie wysokości opłat za kształcenie oraz innych opłat wnoszonych przez słu-
chaczy, o których mowa w podpisywanej z każdym słuchaczem umowie  
o kształceniu w szkole, tzw. „Oświadczenie” (druk wewnętrzny), 

 

8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i personelu szkoły. 
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Rozdział IV 
 

Organy Szkoły 
 

§ 10 

Organami Szkoły są: 
 

1. Dyrektor, 
2. Rada Pedagogiczna. 

§ 11 

1. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy zakres czynności przewidziany w art. 39 ustawy  
o systemie oświaty: 

 

1) kierowanie bieżącą działalnością szkoły, 
 

2) prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 
 

3) zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej, 
 

4) przewodniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, 
 

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji sta-
nowiących i opiniujących,  

 

6) czuwanie nad poprawnością prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 
w szkole, 

 

7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 
 

8) dokonywanie, w drodze decyzji, skreśleń słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach 
określonych w niniejszym statucie; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej, 

 

9) rozpatrywanie w trybie pierwszej instancji skarg i wniosków członków społeczności 
szkoły, 

 

10) sporządzanie arkusza organizacyjnego szkoły, 
 

11) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego przeprowa-
dzonego w szkole, 

 

12) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowni-
ków szkoły, 

 

13) współpracowanie w wykonaniu swoich zadań z radą pedagogiczną; 
 

14) decydowanie w sprawie doboru pracowników pedagogicznych i personelu szkoły. 
 

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole za-
proponowany przez nauczyciela program nauczania. Dopuszczone do użytku programy na-
uczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny 
za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej 
kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. 

 
3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw pro-

gramów nauczania i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 
szkolnego.  
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4. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz 
możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu 
edukacyjnego danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej  
w zakresie rozszerzonym. 

§ 12 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaprasza-
ne przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

§ 13 

1. Do kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 42 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, należą w szczególności: 

 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, 
 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 
 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy, 
 

5) przygotowanie projektów zmian statutu i przedstawienie ich do zatwierdzenia osobie 
prowadzącej szkołę, 

 

6) opiniowanie dopuszczenia do użytku programu nauczania zaproponowanego przez 
nauczyciela. 

 

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia rady pedagogicznej są 
protokołowane. Protokoły zamieszczone są w „Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej” – 
księdze opieczętowanej, z ponumerowanymi stronami i wprowadzonej do użytku z dniem 
01.09.2012 r. 

 

3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej członków. 

 

4. Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słu-
chaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 14 

1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań: 
 

1) współpracuje z radą pedagogiczną, 
 

2) współdecyduje w sprawach nadzorowania i karania nauczycieli z osobą prowadzącą 
szkołę, 

 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. 
 

2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzą-
cą szkołę, czyli panią Jolantę Dzioba oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jakim jest 
Mazowiecki Kurator Oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej 
szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
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3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyzna-
czony przez osobę prowadzącą. 

§ 15 

Rozwiązanie konfliktów pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga osoba 
prowadząca Szkołę. 

§ 16 

W Szkole nie powołuje się samorządu słuchaczy zgodnie z art. 57 ustawy o systemie oświaty. 
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Rozdział V 
 

Organizacja Szkoły 
 

§ 17 

1. Nauka w Szkole trwa trzy lata. Rok szkolny zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty, roz-
poczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy –  z dniem 31 sierpnia następnego roku. 
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Promowanie następuje po każdym semestrze. Semestr 
jesienny trwa od 01.09. do 04.02., zaś semestr wiosenny od 05.02. do 30.06. Organizację roku 
szkolnego reguluje odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. 
 

2. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich są określone przez ministra właściwego 
ds. oświaty i wychowania.  

§ 18 

1. Szczegółową organizację pracy szkoły określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez 
dyrektora na podstawie szkolnego planu nauczania. 

 

2. Wzór arkusza jest zbieżny z wzorem stosowanym przez szkoły publiczne. 

§ 19 

1. Podstawową jednostka organizacyjną Szkoły jest oddział. 
 

2. Podstawową formą realizacji programu nauczania są odbywane w trakcie zjazdów zajęcia  
w formie zbiorowych konsultacji. 

 

3. Liczbę zjazdów określa rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie arkusza organiza-
cji szkoły, zatwierdzonego przez osobę prowadzącą Szkołę. 

 

4. Rozkład zajęć uwzględnia zasadę ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

5. W Szkole realizowane są podstawy programowe określone z rozporządzeniu ministra właści-
wego ds. oświaty i wychowania. 

§ 20 

1. Podstawową formą pracy są zajęcia prowadzone w formie konsultacji zbiorowych. 
 

2. Godzina konsultacji trwa 45 minut. 
§ 21 

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy w szkole są egzaminy semestralne przeprowa-
dzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania. 
Egzaminy semestralne zimowe trwają od 15.01. do 04.02., egzaminy poprawkowe do końca lu-
tego; egzaminy semestralne letnie trwają od 30.05 do 30.06., egzaminy poprawkowe po zakoń-
czeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

 

2. Ocenianie i klasyfikowanie słuchaczy odbywa się na podstawie egzaminów semestralnych, któ-
re reguluje Rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 
562 ze zmianami). 

 

3. Słuchacze otrzymują następująca dokumentację: 
 

a) indeks, 
b) legitymację szkolną. 

§ 22 

Organizację procesu kształcenia w Szkole określa niniejszy Statut. 
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Rozdział VI 
 

Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 
 

§ 23 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli przedmiotów obowiązkowych z pełnymi kwalifikacjami 
przewidzianymi dla szkół tego typu; dopuszcza się również zatrudnienie pracowników admini-
stracji i obsługi w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

 

2. Ponadto przewiduje się utworzenie w szkole stanowiska opiekuna grupy, który pełni rolę na-
uczyciela wychowawcy danego oddziału. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wy-
chowawczej wskazane jest, aby opiekun grupy w miarę możliwości sprawował tę funkcję w da-
nym oddziale w ciągu całego etapu kształcenia. 

 

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nauczycieli, opiekuna grupy oraz pracowników admi-
nistracji i obsługi określa umowa zawierana z każdym nauczycielem oraz pracownikiem niepe-
dagogicznym a także niniejszy Statut. 

§ 24 

1. Nauczyciele przed każdym z semestrów w formie ustnej informują słuchaczy o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
do indywidualnych potrzeb słuchacza, u którego stwierdzono trudności uniemożliwiające spro-
stanie tym wymaganiom.  

 

3. Do zadań nauczycieli w szczególności należą: 
 

1) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć, 
 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 
 

3) dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i pomieszczenia szkolne, 
 

4) udzielanie niezbędnej pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z kształce-
niem dorosłych, 

 

5) stosowanie różnorodnych metod nauczania, zgodnie z zasadami andragogiki.  

§ 25 

1. Nauczyciele mają prawo w szczególności do: 
 

1) wnoszenia uwag odnośnie organizacji procesu kształcenia i wychowania do osoby 
prowadzącej szkołę, 

 

2) swobodnego i twórczego przekazywania wiedzy i umiejętności słuchaczom 
w oparciu o najnowsze metody nauczania dorosłych, 

 

3) uzyskania niezbędnej pomocy dla wzbogacenia procesu kształcenia od osoby pro-
wadzącej szkołę, 

 

4) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród ogólnodostępnych progra-
mów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra do spraw 
oświaty i wychowania, 

 

5) opracowania własnego programu nauczania. 
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2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  
w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształ-
cenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów nauczanych w za-
kresie rozszerzonym. 
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Rozdział VII 
 

Prawa i obowiązki słuchaczy 
 

§ 26 

1. Słuchacze mają prawo do: 
 

1) korzystania z bazy materialnej szkoły, 
 

2) poszanowania godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych 
i koleżeńskich, 

 

3) jawnej oceny swojej pracy, 
 

4) otrzymania informacji z wyprzedzeniem o zakresie i terminach pisemnych prac 
egzaminacyjnych, 

 

5) uzyskania informacji o ocenach z prac pisemnych na kolejnych konsultacjach, 
 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, 
 

7) przystępowania do egzaminów semestralnych i poprawkowych, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słucha-
czy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), 

 

8) przystępowania do egzaminu maturalnego – egzamin maturalny składa się z czę-
ści ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzamina-
torów,  

 

9) uzyskania od nauczyciela danego przedmiotu informacji o poziomie swoich osią-
gnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,  

 

10) formułowanych przez nauczycieli w formie ustnej wymagań edukacyjnych wy-
nikających ze zrealizowanego przez nich programu nauczania oraz sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy z poszczególnych przedmiotów 
przed każdym semestrem, 

 

11) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb słuchacza,  
u którego stwierdzono trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, na 
podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej pu-
blicznej poradni specjalistycznej. 

 

2. W przypadku spraw dotyczących organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. w zakresie 
działalności dydaktycznej słuchacz może złożyć skargę do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
 

3. Przepisy statutu dotyczące praw słuchaczy oparte są o zapisy Konstytucji RP. Jakiekolwiek ich 
naruszenie może być sygnalizowane przez słuchacza zgłoszeniem tego faktu ustnie lub na pi-
śmie do Dyrektora Szkoły lub osoby prowadzącej. W przypadku złożenia skargi na piśmie Dy-
rektor powinien na nią zareagować odpowiedzią w maksymalnym czasie 14 dni.  

§ 27 

Słuchacze mają obowiązek: 
 

1) punktualnie i regularnie uczestniczyć w konsultacjach zbiorowych i innych, objętych 
szkolnym planem nauczania, 

 

2) usprawiedliwiać każdorazową nieobecność, 
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3) uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych, 
 

4) dbać o dobre imię Szkoły i jej całej społeczności, 
 

5) okazywać szacunek nauczycielom, 
 

6) podporządkować się zaleceniom, zarządzaniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej  
w zakresie organizacji życia w Szkole, 

 

7) przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, 
 

8) współdziałać w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w zespole, 
 

9) przeciwdziałać wszelkim przejawom wandalizmu, brutalności, wulgarności, nietole-
rancji religijnej i światopoglądowej, 

 

10) przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów 
przeciwpożarowych, 

 

11) utrzymywać w czystości i schludności ciało i ubiór, 
 

12) systematycznie wnosić przewidziane opłaty za kształcenie. Kwestię opłat reguluje 
umowa o kształceniu w szkole podpisywana z każdym słuchaczem, tzw. „Oświad-
czenie” (druk wewnętrzny). 

§ 28 

1. W Szkole stosowane są następujące rodzaje nagród za bardzo dobre wyniki w nauce: 
 

1) nagroda rzeczowa – dla najlepszego słuchacza w grupie po ukończeniu semestru 
programowo najwyższego (pod warunkiem, iż uzyskał on na świadectwie ukończe-
nia szkoły średnią ocen co najmniej 4,5); 

2) list gratulacyjny – wszyscy słuchacze, którzy po ukończeniu semestru programowo 
najwyższego na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen powyżej 4,0. 

 

2. Wobec słuchaczy nieprzestrzegających postanowień Statutu określonych w § 27, stosowane są 
następujące kary: 

 

1) nagana dyrektora, 
2) skreślenie z listy słuchaczy Szkoły. 

§ 29 

1. Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach drastycznego łamania statutu szkoły, jak 
również postępowania o dużej szkodliwości społecznej może podjąć uchwałę upoważniającą 
dyrektora szkoły do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy, w szczególności w następujących 
przypadkach: 

1) ciężkiego naruszenia porządku i dyscypliny (może być zastosowany jako rygor na-
tychmiastowej wykonalności) jak: 

a) spożywanie alkoholu na terenie szkoły, 
b) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, 
c) poddawanie się wpływom narkotyków lub innych środków psychotropo-

wych, 
d) rozprowadzanie narkotyków lub innych środków psychotropowych, 
e) zabójstwo oraz inne czynne zbrodnie ujęte w Kodeksie Karnym, 
f) stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia słuchaczy i wykładowców,  
g) umyślnej dewastacji mienia szkoły, itp. 

2) nieusprawiedliwionej, długotrwałej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, prze-
kraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie naucza-
nia, 

3) nie wnoszenia do kasy szkoły opłaty za kształcenie – przed przystąpieniem do każ-
dego egzaminu semestralnego słuchacz powinien uregulować wszelkie zaległe opła-
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ty. W przypadkach szczególnych, słuchacz może złożyć na piśmie podanie, w któ-
rym poda przyczynę niewywiązywania się z umowy o kształcenie, w podaniu tym 
słuchacz podaje termin, który będzie wiążący do uregulowania wszystkich należno-
ści. Niewywiązywanie się ze świadczeń z tytułu opłat za kształcenie może stanowić 
przesłankę podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy. Kwestię 
opłat reguluje umowa o kształceniu w szkole podpisywana z każdym słuchaczem, 
tzw. „Oświadczenie” (druk wewnętrzny), 

2. Dyrektor szkoły może także skreślić słuchacza z księgi słuchaczy po złożeniu przez słuchacza 
pisemnego podania o rezygnacji z nauki w szkole. 

§ 30 

1. Decyzja dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy słuchaczy szkoły podjęta jest na podstawie 
uchwały Rady Pedagogicznej jest decyzją administracyjną (art.127 k.p.a.), a instancją wyższego 
stopnia, właściwą do rozpatrywania odwołania jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

2. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy słuchaczy ukarany może w terminie 
14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty za pośrednictwem szkoły.  

 

3. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w razie porę-
czenia za ukaranego przez opiekuna grupy lub innego nauczyciela szkoły. 

 

4. Odwołanie od kary nagany przysługuje słuchaczowi w terminie 14 dni od daty powiadomienia 
słuchacza o karze w następującym trybie:  

1) słuchacz kwestionujący zastosowaną karę może zwrócić się do dyrektora lub rady 
pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

2) słuchacz  kwestionujący ponowną decyzję organów szkoły o karze może odwołać się 
do osoby prowadzącej szkołę.  

W przypadku złożenia skargi na piśmie, dyrektor lub osoba prowadząca szkołę powinien na nią 
zareagować odpowiedzią w maksymalnym czasie 14 dni.  

§ 31 

1. Słuchaczowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Formy pomo-
cy, kryteria oraz inne szczegóły dotyczące przyznawania pomocy materialnej reguluje Rozdział 
8a ustawy o systemie oświaty. 

 

2. Słuchaczom, którzy z przyczyn losowych lub rodzinnych nie mogli uczestniczyć w zajęciach, 
Szkoła umożliwia dodatkowe, indywidualne konsultacje. 
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Rozdział VIII 
 

Sposób pozyskiwania środków finansowych 
 

§ 32 

1. Środki finansowe na działalność Szkoły mogą pochodzić z: 
 

1) opłat wpłacanych przez słuchaczy zgodnie zasadami określonymi w umowie 
o kształceniu w Szkole, tzw. „Oświadczenie” (druk wewnętrzny), 

 

2) środków własnych osoby prowadzącej Szkołę, 
 

3) dotacji przyznawanych przez Powiat Gostynin, 
 

4) darowizn osób prawnych i fizycznych, w tym osób zagranicznych. 
 

2. Udzielanie dotacji odbywa się na zasadach określonych przez ministra właściwego ds. oświaty  
i wychowania. 
 

3. Szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji ustala Rada Powiatu Gostynin. 
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Rozdział IX 
 

Zasady rekrutacji słuchaczy 
 

§ 33 

1. Przyjęcia do Szkoły odbywają się z wolnego naboru. 
 

2. Do szkoły dla dorosłych przyjmuje się osoby, które: 
 

1) ukończyły 18 lat, lub 
2) ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę, lub 
3) ukończyły 16 lub 15 lat, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub 
niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 
15 lat (Dz. U. z 2010 r. Nr 2 poz. 3) 

 
3. Podstawą przyjęcia do Szkoły jest: 

 
1) przedstawienie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału świadec-

twa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej lub oryginału świadectwa za-
sadniczej szkoły zawodowej, 

 

2) przedstawienie dowodu osobistego, 
 

3) pisemne podanie słuchacza o kształcenie w szkole, tzw. „Oświadczenie” (druk 
wewnętrzny), 

 

4) uiszczenie opłaty wpisowej. 
 

4. Zapisy do Szkoły trwają od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku dla grup rozpo-
czynających cykl kształcenia w semestrze zimowym oraz od dnia 1 grudnia do końca lutego 
dla grup rozpoczynających cykl kształcenia w semestrze letnim.  
 

5. Przyjęcie słuchacza na semestr programowo wyższy, odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do in-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).  
 

6. Szczegóły zaliczenia semestrów określone są w Rozdziale X niniejszego Statutu. 
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Rozdział X 
 

Wewnątrzszkolne ocenianie 
 

§ 34 

Szkoła realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadza-
nia egzaminów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 
83, poz. 562 ze zmianami), 

§ 35 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. Oceny z prac kontrolnych i oceny seme-
stralne ustala się według przedstawionej poniżej skali: 

 

STOPNIE 
OZNACZENIA 

CYFROWE 
celujący 6 

bardzo dobry 5 
dobry 4 

dostateczny 3 
dopuszczający 2 
niedostateczny 1 

 

2. W ocenianiu z prac kontrolnych dopuszcza się stosowanie znaków + (plus) i – (minus). Znaków 
tych nie stosuje się dla ocen: celujący i niedostateczny oraz przy ocenach semestralnych. 

 

3. Kryteria na poszczególne oceny są określane procentowo w następujący sposób: 
 

l.p. 
OCENA 

PROCENTOWY STOPIEŃ 
OPANOWANIA MATERIAŁU  

1. niedostateczny poniżej 30% 
2. dopuszczający 40% - 30%  
3. dostateczny 60% - 40% 
4. dobry 60% - 80% 
5. bardzo dobry 80% - 90% 
6. celujący   90% - 100% 

 

4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów: 
 

1) wymagania konieczne (K) obejmują treści nauczania: 
a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 
b) potrzebne w życiu 

 

2) wymagania podstawowe (P) obejmują elementy treści: 
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 
b) o niewielkim stopniu złożoności, 
c) najbardziej przystępne, 
d) często powtarzające się w programie nauczania, 
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

3) wymagania rozszerzające (R) obejmują elementy treści: 
a) przydatne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, 
b) istotne w strukturze przedmiotu, 
c) użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej, 
d) o zakresie wykraczającym poza wymagania zawarte w podstawie progra-

mowej, 
e) bardziej złożone od elementów zaliczonych do wymagań podstawowych. 
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4) wymagania dopełniające (D) obejmują pełny zakres treści określonych programem 
nauczania: 

a) wymagające korzystania z różnych źródeł, 
b) umożliwiające rozwiązywanie problemów, 
c) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 
 

5) wymagania wykraczające (W) obejmują treści: 
a) stanowiące efekt samodzielnej pracy słuchacza, 
b) wynikające z samodzielnych zainteresowań, 
c) zapewniające wykorzystanie informacji dodatkowych 
d) zapewniające wykorzystanie dodatkowej wiedzy w sytuacjach nietypo-

wych. 
 

5. Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych: 
 

1) Ocenę celującą otrzymuje słuchacz który: 
a) posiada wiedzę i umiejętności dodatkowe z przedmiotu w danym seme-

strze, samodzielnie i twórczo realizuje własne uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w roz-

wiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu naucza-
nia danego semestru, proponuje rozwiązania nietypowe, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub posiada 
inne pozaszkolne osiągnięcia, 

d) spełnia wymagania programowe w zakresie K+P+R+D+W. 
 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem naucza-

nia przedmiotu w danym semestrze, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązu-

je problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania za-

dań i problemów w nowych sytuacjach, 
d) spełnia wymagania K+P+R+D. 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danym semestrze, ale na poziomie przekraczającym wymaga-
nia zawarte w podstawie programowej, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązy-
waniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych, 

c) spełnia wymagania K+P+R. 
 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem naucza-

nia w danym semestrze na poziomie nie przekraczającym wymagań zawar-
tych w podstawie programowej, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności, 

c) poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu przedmiotu, 
d) potrafi zinterpretować fakty w oparciu o opis, 
e) logicznie formułuje proste wnioski, 
f) spełnia wymagania programowe w zakresie K+P. 

 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 
a) wykazuje braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej przedmiotów nauczania w danym 
semestrze, 

b) potrafi wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności, 
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c) wyciąga proste wnioski powierzchowne, nie zawsze wynikające z treści 
wypowiedzi, 

d) spełnia wymagania programowe w zakresie K. 
 

6) Ocenę niedostateczna otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu na-

uczania w danym semestrze a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, 
c) ma wyraźne trudności w kształtowaniu wypowiedzi, 
d) popełnia podstawowe błędy merytoryczne, które uniemożliwiają komuni-

kację z nauczycielem, 
e) przypadkowo i chaotycznie przytacza wiadomości bez rozwiązywania pro-

blemów. 
 

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-
ziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych prze-
pisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

§ 36 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
 

1)  informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  
w tym zakresie; 

2)  udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 
4)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych; 

2) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadkach określonych w § 42 
niniejszego statutu; 

3) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych według skali, o której mowa w § 35 ust.1. 

§ 37 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o: 
 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania; 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

§ 38 

1. Oceny są jawne dla słuchacza. 
 

2. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
 

3. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania słuchacza są udostępnione do wglądu zainteresowanemu słuchaczowi.  

§ 39 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
o których mowa w § 37 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
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słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 37 ust. 1, do indywidualnych po-
trzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie 
opinii niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o syste-
mie oświaty. 

§ 40 

1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć technologii informacyjnej na podstawie opinii  
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez leka-
rza, na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza, o którym mowa w ust. 1 uniemożliwia ustalenie semestralnej 
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpi-
suje się „zwolniona” lub „zwolniony”. 

§ 41 

Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro-
wadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

 

§ 42 

1. Egzaminy klasyfikacyjne w szkole przeprowadza się w przypadku przyjmowania słuchacza na 
semestr programowo wyższy zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. c i d. Rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do in-
nych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), tj,: 

1) w przypadku przyjmowania słuchacza do klasy programowo wyższej niż to wynika z 
ostatniego świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły albo przedmiot 
realizowany w zakresie rozszerzonym, 

2) w przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły niepublicznej nieposiadającej 
uprawnień szkoły publicznej do szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły pu-
blicznej. 

 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 

3. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakoń-
czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się ze słuchaczem. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza nauczyciel da-
nych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szcze-
gólności: 

 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 5; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) pytania egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.   

Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowie-
dziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego    
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 
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8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumenta-
cji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio  „ nieklasyfi-
kowana/y”. 

§ 43 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć jest ostateczna. 

§ 44 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena kla-
syfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych. 
 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 
powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza,          
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć eduka-
cyjnych 

 

3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słucha-
czem. 

 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 
 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dy-
rektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego  takie same zajęcia edukacyjne,  
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dy-
rektorem tej szkoły. 

 

6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,  
z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin sprawdzianu; 
3) pytania sprawdzające; 
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 
 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informa-
cję o ustnych odpowiedziach słuchacza. 

 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 
w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyzna-
czonym przez dyrektora szkoły. 

 

10.   Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgło-
szenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 45 

1. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych promowanie słuchaczy odbywa się po każ-
dym semestrze. 

 

2. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ocenianiu podlegają wyłącznie osiągnięcia 
edukacyjne słuchacza. Zachowania nie ocenia się. 

 

3. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowa-
nia słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły 

 

5. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji na se-
mestr programowo wyższy i, o ile w szkole jest taka możliwość, powtarza semestr (wymagane 
pisemne podanie słuchacza) lub zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

§ 46 

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne prowadzone z poszczególnych obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 
 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe kon-
sultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu 
przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych 
oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego programu nauczania. W przypad-
ku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w 
terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane konsultacje, drugą pracę kontrol-
ną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej 
oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

3. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego  
w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dy-
rektora szkoły. 

 

4. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust.3, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego 
nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 
dnia 31 sierpnia. 

 

5. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pi-
semnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie 
ustnej. 

 

6. Oceny z części pisemnej i ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 5, ustala 
się według skali, o której mowa w § 35 ust. 1. 

 

7. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. 
 

8. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego sporządza się protokół zawierający w szczegól-
ności: 

1) numer protokołu; 
2) nazwę przedmiotu, którego egzamin dotyczy; 
3) imię i nazwisko egzaminatora; 
4) termin egzaminu semestralnego; 
5) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; 
6) numer zestawu egzaminacyjnego, który wylosował słuchacz; 
7) ustaloną ocenę. 
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9. Tematy pisemnych prac egzaminacyjnych oraz zadań egzaminacyjnych i zestawów pytań na 
egzamin ustny opracowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – muszą być zatwierdzane 
przez dyrektora szkoły. 
 

10. Tematy pisemnych prac egzaminacyjnych oraz zadań egzaminacyjnych i zestawów pytań na 
egzamin ustny, muszą być zatwierdzane przez dyrektora szkoły najpóźniej tydzień przed eg-
zaminem. 

 
11. Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, który nie spełnił warunków określo-

nych w § 46 ust 2. nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślo-
ny z listy słuchaczy. 

§ 47 

1. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa  
w § 46 ust. 5, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo do-
brą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrol-
nych uzyskał oceny uznane za pozytywne. 

 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego  
i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oce-
ną z części pisemnej egzaminu semestralnego.  

 

3. Egzaminy semestralne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przeprowadza się we-
dług następujących zasad: 

 

1) termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchaczy 
przez dyrektora szkoły, co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem, 

 

2)  na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lek-
cyjne (po 45 minut), 

 

3) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej 
z dwóch przedmiotów, 

 

4) wszystkie egzaminy i prace pisemne słuchacz wykonuje na arkuszach papieru opa-
trzonych podłużną pieczęcią szkoły, 

 

5) ocenione, przez nauczyciela realizującego program nauczania z danego przedmiotu, 
prace egzaminacyjne pisemne z dwóch semestrów programowo najwyższych, prze-
chowuje się w szkole przez dwa lata a w pozostałych przypadkach do końca roku 
szkolnego. 

§ 48 

1. Egzamin semestralny ustny, składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania 
zawartych w zestawie egzaminacyjnym, który słuchacz otrzymuje w drodze losowania. 

 

2. Zamiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na 
przygotowanie się do odpowiedzi. 

 

3. Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających. 
 

4. Treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym powinna obejmować, przewidziany 
na dany semestr, materiał nauczania zajęć edukacyjnych. 

§ 49 

1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z 
jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 
 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po za-
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kończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosen-
nego w terminie do dnia 31 sierpnia.  

 

4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, 
zgodnie z § 46 ust. 3, dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

 
5. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 1, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 
 

§ 50 
 

1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza 
uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
zajęć dydaktycznych. 
 

2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątko-
wych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić 
zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.  

§ 51 

1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się 
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfika-
cyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

 

2. W przypadku zwolnienia o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisu-
je się odpowiednio „zwolniony/a z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną 
zwolnienia. 

§ 52 

Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niż-
szych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

§ 53 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymuje świadectwo dojrzałości, po 
przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny – będący formą oceny poziomu 
wykształcenia ogólnego – sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań 
będących podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach. 

§ 54 

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz części pisemnej, ocenianej 
przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. 

§ 55 

Szczegółową organizację egzaminu maturalnego reguluje Rozdział 5 Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), 
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Rozdział XI 
 

„Bezpieczeństwo i higiena w szkole”  
 

§ 56 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz zajęciach 
organizowanych przez szkołę, poza obiektem należącym do szkoły. 

 

2. W planie zajęć dydaktycznych uwzględnia się: 
 

1) potrzebę równomiernego obciążania zajęciami w poszczególnych zjazdach słucha-
czy, 

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym zjeździe słuchaczy, 
3) zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

 
 

3. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje 
piaskiem. 
 

4. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i stanie pełnej sprawności tech-
nicznej. 

 
5. Pomieszczenia w których odbywają się konsultacje, wietrzy się w czasie każdej przerwy  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek konsultacji bez nadzoru upoważnionej do tego 
osoby. 

 
7. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się słuchaczom przebywanie na świe-
żym powietrzu w czasie przerw między zajęciami. 

 
8. Dyrektor Szkoły za zgodą osoby prowadzącej może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 
 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21°° w dwóch kolejnych dniach poprzedzają-
cych zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa, 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu słuchaczy. 
 

9. Pokój nauczycielski wyposaża się w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 
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Rozdział XII 
 

„Wypadki słuchaczy pozostających pod opieką szkoły”  
 

§ 57 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowa-
nemu opiekę w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną a w miarę możliwości 
udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

 

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 
 

1) najbliższą rodzinę poszkodowanego, 
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
3) społecznego inspektora pracy, 
4) osobę prowadzącą szkołę.  
 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora  
i Kuratora Oświaty. 

 

4. Zawiadomień o których mowa w ust. 1-2, dokonuje Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez 
niego pracownik szkoły. 

 

5. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół wypadkowy, zwanym dalej „zespołem”, Dyrektor 
Szkoły zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowoła-
nych. 

 

6. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać Dyrektor 
Szkoły, wykonuje je upoważniony przez Dyrektora pracownik Szkoły. 

 

7. Członków zespołu powołuje Dyrektor Szkoły. 
 

8. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową  
w tym protokół powypadkowy. 

 

9. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

10. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej  
z osób, o której mowa w ust. 9, Dyrektor Szkoły powołuje na jej miejsce innego pracownika 
szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

11. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa  
i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi Dyrektor Szkoły oraz 
pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

12. W składzie zespołu może uczestniczyć osoba prowadząca Szkołę lub przedstawiciel Kuratora 
Oświaty. 

 

13. Przewodniczącym jest pracownik służby bhp a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny 
inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny in-
spektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza Dyrektor 
Szkoły. 

 

14. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek ze-
społu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, 
które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

 

15. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące je osoby o przysługują-
cych im prawach w toku postępowania powypadkowego. 
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16. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami  postępowania powypadkowego 
zaznajamia się poszkodowanego pełnoletniego. 

 

17. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia z materiałami 
postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). 

 

18. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami 
postępowania powypadkowego. 

 

19. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. 
 

20. Osobie prowadzącej Szkołę i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich 
wniosek. 

 

21. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor Szkoły. 
 

22. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby o których mowa  
w ust. 19, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

 

23. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu 
zespołu.  

 

24. Zastrzeżenia rozpatruje osobę prowadzącą Szkołę. 
 

25. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 
1) niewykorzystania wszystkich  środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego, 
2) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranymi materiałami dowodowymi. 

 
26. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń osoba prowadząca Szkołę może: 

1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadze-
nie określonych czynności dowodowych, 

2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzania postępowania powypadko-
wego. 

 

27. Rejestr wypadków prowadzi Dyrektor Szkoły. 
 

28. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala 
środki niezbędne do zapobiegania im. 

 

29. W sprawach nieregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednie przepisy doty-
czące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 
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Rozdział XIII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 58 

Szkoła prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania w zakresie ustalonym dla szkół publicznych. 

§ 59 

Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze  programowo 
najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia: Liceum Ogólnokształcą-
cego dla Dorosłych w Solcu. 

§ 60 

Słuchacz musi rozliczyć się ze Szkołą z zobowiązań, zarówno rzeczowych jak i finansowych, przed 
przystąpieniem do egzaminów. 

§ 61 

1. Likwidacja Szkoły może nastąpić z końcem roku szkolnego. Osoba prowadząca Szkołę jest 
zobowiązana, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji, powiadomić o zamiarze 
i przyczynach likwidacji słuchaczy oraz Starostwo Powiatowe w Gostyninie. 

2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawują-
cemu nadzór pedagogiczny, jakim jest Mazowiecki Kurator Oświaty, w terminie jednego mie-
siąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wy-
kreśleniu. 

§ 62 

1. Zmiany w statucie mogą być wnoszone w trakcie prowadzenia szkoły przez osobę prowadzącą 
Szkołę lub radę pedagogiczną, przy czym rada pedagogiczna zgłasza projekty zmian statutu do 
zatwierdzenia przez osobę prowadzącą szkołę. 

 
2. Osoba prowadząca Szkołę jest zobowiązana w ciągu 14 dni, zgłosić organowi, który dokonał 

wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, tj. Starostwo Powiatowe w Gostyninie, 
wszelkie zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. 

§ 63 

Niniejszy Statut opracowuje i zatwierdza osoba prowadząca Szkołę. 

§ 64 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 
 
Siedlce, dnia 01.09.2012 r.  
 

Zatwierdzam:        
 
 


