
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

DLA DOROSŁYCH „BLOK” 
w Zespole Edukacyjnym „BLOK” w Toruniu 

                                                                           

 

 

 

Podstawa prawna: 
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.),  
• Rozporządzenie   MEN   z   dnia   21   maja   2001r.   w   sprawie   ramowych 
   statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)  
• Rozporządzenie   MEN   z   dnia   20   lutego   2004   r.   w   sprawie   warunków   i   trybu przyj-
mowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 
Nr 26, poz. 2 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „BLOK” 

2. Siedzibą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok” jest budynek Zespołu Edukacyjnego 

„Blok” w Toruniu ul. Batorego 37/41 . 

3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

4. Osobą prowadzącą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok” jest Blok Sp. z o.o. w Toruniu 

ul. Batorego 37/41 . 

5. Szkoła używa pieczęci okrągłej o treści  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok”.. 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.. 

7.	  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok”	   	   jest szkoła niepubliczną z uprawnieniami szkoły 

publicznej szkołą . 

8. Szkoła kształci słuchaczy w formie zaocznej 

9.	  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok” działa w ramach obowiązującego prawa oświato-

wego. 

10.	   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok”  rozpoczyna działalność od dnia 1 września 

2015r. 

 

Rozdział II 

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ 

 

§ 2. 

Organ prowadzący Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Blok”: 

1) odpowiada za działalność szkoły 

2) sprawuje nadzór na działalnością szkoły w zakresie: 

a) spraw finansowych i administracyjnych 

b) prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi 

c) gospodarowania mieniem 

d) przestrzegania przepisów bhp pracowników i uczniów oraz przepisów dotyczących 

organizacji szkoły 

3) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach dydaktyczno - wychowawczych 

     i opiekuńczych. 
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Rozdział III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3. 

. 

1. Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych „Blok”  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  

ustawie  o   systemie   oświaty   oraz   wydanych   na   jej   podstawie   innych   przepisach   

prawnych, a w szczególności:  

a) umożliwia   zdobycie   wiedzy   i   umiejętności   niezbędnych   do   uzyskania świadectwa  

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,  

b) stwarza  słuchaczom  warunki  do  pełnej  realizacji  obowiązkowych  zajęć dydaktycz-

nych wynikających z ramowych planów nauczania,  

c)   przygotowuje słuchaczy do egzaminu maturalnego,  

d)   przygotowuje  słuchaczy  do  samokształcenia  oraz  motywuje  ich  do  osobistego  wysił-

ku  w tym zakresie,  

e)   umożliwia słuchaczom rozwój ich osobistych zainteresowań poznawczych.    

f) rozwijanie zdolności myślenia analityczno – syntetycznego traktowanie wiadomości przed-

miotowych, w sposób prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie 

g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europe-

skiej  i światowej. 

 

Rozdział IV 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 4 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Słuchaczy. 

2. Dyrektor jest   jednoosobowym   organem   wykonawczym   Liceum   Ogólnokształcącego   dla  

Dorosłych „Blok”.  

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

2) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących 

3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowie-

dzialności za ich prawidłowe wykorzystanie 

4) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły 

5) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych 
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6) nadzór nad dokumentacją personalną 

7) nadzór nad dokumentacją pedagogiczną i archiwalną 

8) kierowanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli i nadzór nad pracą nauczycielskich ze-

społów przedmiotowych i klasowych 

9) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę 

10) prowadzenie prac związanych z oceną pracy nauczycieli, hospitacje zajęć lekcyjnych i po-

zalekcyjnych 

11) kierowanie pracą szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej 

12) organizowanie egzaminu maturalnego i przewodniczenie szkolnemu zespołowi egzamina-

cyjnemu egzaminu maturalnego 

13) opieka nad biblioteką szkolną 

14) nadzór nad stanem pomocy naukowych i ich wykorzystaniem 

15) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy 

16) odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowym oraz odpowie-

dzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami specjalnymi 

17) odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie funduszem socjalnym 

18) utrzymywanie kontaktów z zakładowymi organizacjami związkowymi 

19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

2) przyznawania nagród Dyrektora 

3) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odzna-

czeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

§ 5. 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podejmowanych w ramach jej 

kompetencji niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor nie-

zwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego   szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 6. 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej pod-

stawie przepisy wykonawcze. 

§ 7. 

W   Liceum   Ogólnokształcącym   dla   Dorosłych „Blok”   działa   Rada   Pedagogiczna,   która   jest  
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kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia. 

1.	  W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą dyrektor i wszyscy  nauczyciele  prowadzący  zajęcia  

dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Blok”  

2. Rada Pedagogiczna jest organem opiniodawczym i uchwałodawczym. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapra-

szane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjaty-

wy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę 

albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Protokoły posiedzeń sporządza się w sposób określony w regulaminie Rady Pedagogicznej Li-

ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Blok”. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza-

lekcyjnych 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń  lub innych wyróżnień 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 8. 

1. Nauczyciele kierują samodzielną nauką słuchaczy ułatwiając im osiąganie jak najlepszych 

wyników przez: 

1) zapoznanie z programami nauczania i wymaganiami edukacyjnymi 

2) stosowanie aktywizujących metod nauczania podczas konsultacji zbiorowych 

3) ocenianie i recenzowanie prac kontrolnych i projektowych. 
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2. Do zadań nauczycieli należy: 

1) wybór programów nauczania oraz dobór podręczników do ich realizacji 

2) opracowanie planów dydaktyczno - wynikowych 

3) poinformowanie słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych 

4) systematyczne przygotowanie się do zajęć z wykorzystaniem osiągnięć nowoczesnej 

techniki 

5) wdrażanie słuchaczy do samodzielnej pracy, rozwijanie ich zainteresowań 

6) ocenianie i recenzowanie prac kontrolnych 

7) zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom w czasie zajęć. 

3. Nauczyciele mają w szczególności prawo do: 

1) poszanowania ich godności osobistej przez słuchaczy, pracowników szkoły i ich 

zwierzchników 

2) warunków pracy umożliwiających właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiąz-

ków 

3) zgłaszania postulatów związanych z funkcjonowaniem szkoły. 

 

§ 9. 

1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy. 

2. Samorząd Słuchaczy zrzesza i reprezentuje ogół słuchaczy, jest organizacją niezależną od admini-

stracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół słuchaczy lub ich przedstawicie-

li. 

4. Samorząd przedstawia Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach związanych z funk-

cjonowaniem szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji zadań szkoły i praw słuchaczy, takich 

jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zaintere-

sowań 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dy-

rektorem 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy 

7) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli. 

5. Samorząd może organizować działalność kulturalno - oświatową, sportową i rozrywkową, zgodnie 

z potrzebami słuchaczy i możliwościami organizacyjnymi Szkoły. 
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§ 10. 

1. Organy statutowe współdziałają ze sobą w ramach przyznanych im kompetencji.   

2. Organem  właściwym  dla  rozstrzygania  sporów  pomiędzy  nimi  jest  Dyrektor  Liceum Ogólno-

kształcącego  dla  Dorosłych „Blok”.  Jeżeli  Dyrektor  Liceum  Ogólnokształcącego  dla Doro-

słych   jest   stroną -   spór   rozstrzyga   organ   prowadzący   lub   Kurator   Oświat   we Bydgosz-

czy 

 

Rozdział V 

ORGANIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

DLA DOROSŁYCH „Blok” 

 

§ 11. 

1. Podstawę prawną działalności Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Blok”  jest niniejszy 

Statut.  

2. Nauczyciele   pracują w   oparciu   o   programy   nauczania   dopuszczone   do   użytku szkolnego 

Uchwałą Rady Pedagogicznej.   

3. Liceum stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przepisy dotyczące   

dokumentacji   przebiegu   nauczania   ustalone   przez Ministra   Edukacji Narodowej dla szkół 

publicznych. 

4.Terminy  rozpoczęcia  i zakończenia  zajęć dydaktycznych  oraz  egzaminów  w  Liceum Ogólno-

kształcącym   dla   Dorosłych „Blok”   określają przepisy   w sprawie   organizacji   roku szkolne-

go.   

5. Rok   szkolny   w   Liceum   Ogólnokształcącym   dla   Dorosłych „Blok”   składa   się z   dwóch 

semestrów,   tj.:   semestru   jesiennego   i   wiosennego,   kończących   się egzaminami semestral-

nymi.   

6. Organizację nauczania   w   danym   semestrze   określa   arkusz   organizacyjny   szkoły zatwier-

dzony   przez   organ   prowadzący   Liceum   Ogólnokształcące   dla   Dorosłych „Blok”   .         

7. Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych  w danym  semestrze  określa  tygodniowy rozkład 

zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

8. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu „opiekunem se-

mestru". 

9. Słuchacze mogą wystąpić z prośbą o zmianę opiekuna, podając uzasadnienie na piśmie, przy apro-

bacie większości. Dyrektor Szkoły po zbadaniu zarzutów i uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną Li-

ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Blok”  informuje wnioskodawcę o załatwieniu sprawy. 

10. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy odbywających ob-

owiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczania. Liczba słuchaczy na I roku nauki po-

winna wynosić co najmniej 25 osób. 

11. W przypadku gdy liczba słuchaczy przekracza 25 dokonuje się podziału na grupy na zajęciach 

nauki języków obcych, technologii informacyjnej. 
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12. Podstawową formą pracy ze słuchaczami są konsultacje zbiorowe prowadzone w systemie klaso-   

wo-lekcyjnym z wykorzystaniem pracowni. Konsultacje odbywają się według rozkładu zajęć opra-

cowanego na dany semestr na podstawie planów nauczania. Czas trwania zajęć wynosi 90 minut. 

Przerwa miedzy zajęciami wynosi 15 minut. 

13. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólne 

liczby godzin w semestrze. 

14. Szkoła organizuje dla słuchaczy dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: 

pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze, drugą przedegzaminacyjną. 

 

Rozdział VI 

SŁUCHACZE SZKOŁY. 

 

§ 12. 

1. Naboru słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dokonuje Dyrektor na podstawie 

złożonych dokumentów.   

2. Warunki przyjęcia słuchacza do semestru pierwszego:  

a) ukończone  18  lat,  a  także  kończący  18  lat  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  jest 

przyjmowany do szkoły,  

b) ukończone 16 lub 15 lat w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach,  

c) złożenie  oryginału świadectwa  ukończenia  gimnazjum  oraz  zaświadczenia  z  egzaminu 

gimnazjalnego    lub    oryginału świadectwa    ukończenia    ośmioklasowej    szkoły pod-

stawowej,   

3. Dyrektor   Liceum   Ogólnokształcącego   dla   Dorosłych   ma   prawo   przyjmować   do semestru  

programowo  wyższego  słuchaczy  ze  szkół  publicznych  i  niepublicznych  o   uprawnieniach  szko-

ły   publicznej   tego   samego   typu zgodnie   z   przepisami obowiązującymi w szkołach publicznych.   

 

§ 13. 

Obowiązkiem słuchacza jest: 

1) uczęszczanie i aktywny udział w zajęciach 

2) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów i zarządzeń Dyrektora Szkoły 

3) zgłaszanie nauczycielom niezrozumiałych partii materiału 

4) systematyczne i aktywne uczestniczenie w życiu szkoły 

5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pra-

cowników szkoły 

6) odpowiadanie za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój osobisty 

7) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 
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§ 14. 

Słuchacz ma prawo do: 

1) korzystania z pomieszczeń szkoły i urządzeń pomocniczych 

2) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły wniosków dotyczących organizacji zajęć i warunków nauki 

3) aktywnego działania w Samorządzie Słuchaczy 

4) jawnej oceny semestralnej z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych 

5) do korzystania z biblioteki – zasad i organizację pracy biblioteki oraz obowiązki nauczyciela 

bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół. 

 

§ 15. 

1. Dyrektor na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić	 słuchacza z listy słuchaczy 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Blok” w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z 

następujących sytuacji: 

a) na prośbę	 słuchacza, 

b) stwierdzenia obecności słuchacza na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, 

c) stwierdzenia frekwencji niższej niż	 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

d) nie złożenia prac kontrolnych w wyznaczonym przez nauczycieli terminie, 

e) nie uzyskania ocen uznanych za pozytywne z prac kontrolnych wyznaczonych przez nauczy-

cieli, 

f) nie przystąpienia słuchacza do egzaminów semestralnych. 

2. Słuchacz nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy w przypadkach określonych w rozpo-

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

a) uzyskał frekwencję	 niższą	 niż	 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewi-

dzianych w szkolnym planie nauczania lub nie uzyskał z tych zajęć	 ocen uznanych za pozy-

tywne w ramach WSO, 

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

3. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy, Dyrektor umożliwia słuchaczowi złożenie 

wyjaśnień, na jego wniosek również	 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

4. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy jeżeli narusza podstawowe zasady współżycia po-

przez: 

a) agresywne zachowanie wobec kolegów, nauczycieli pracowników szkoły 

b) używanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu, papierosów na terenie szkoły, oraz pod-

czas organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych, wycieczek 

c) kradzież, wymuszanie, przestępstwa komputerowe 

d) uniemożliwianie prowadzenia zajęć lub ich dezorganizację (np. rozpylanie gazu, niszczenie 

sprzętu, wnoszenie do szkoły petard, ostrych narzędzi i innych przedmiotów zagrażających 

życiu i zdrowiu). 
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Rozdział VII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 

 I PROMOWANIASŁUCHACZY 

 

§ 16. 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza w szkole dla dorosłych polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

 

§ 17. 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza w szkole dla dorosłych odbywa się w ramach ocenia-

nia wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

zakresie, 

2) udzielenie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkole dla dorosłych obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-

szczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych odbywające się według skali ocen określonej rozporządzeniem MEN w spra-

wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 18. 

1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w § 21.1. z zajęć 

edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy 

lub ukończenia przez niego szkoły. 
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§ 19. 

 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro-

wadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oparciu o wymagania edukacyjne nie-

zbędne do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych za-

jęć przewidzianych w planie nauczania. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowa-

dzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatko-

wych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję na semestr programowo wyższy ani na 

ukończenie szkoły. 

 

§ 20. 

 1 Oceny bieżące, semestralne i klasyfikacyjne ustala się według skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny –  1 

 

§ 21. 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1. stopień celujący otrzymuje słuchacz, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w 

danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania w danym semestrze, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w danym semestrze, 

2. stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danym semestrze, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teore-

tyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

3. stopień dobry otrzymuje słuchacz, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danym semestrze, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zwarte w podstawach programowych, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i prak-

tyczne, 

4. stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który: 
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a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych 

w podstawach programowych, 

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

5. stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który: 

a) opanował w sposób ogólny wiadomości z zakresu wymagań zawartych w podstawach progra-

mowych 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe  o niewielkim stopniu trudno-

ści, 

6. stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przed-

miotu nauczania w danym semestrze, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożli-

wiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

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

 

§ 22. 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z rea-

lizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej ocenie klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 23. 

1. Oceny dla słuchacza są jawne. 

2. Na wniosek słuchacza nauczyciel  uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania słuchacza są udostępniane słuchaczowi do wglądu. 

 

§ 24. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno  – pedagogicz-

nej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidual-

nych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i od-

chylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym 

wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj-

nych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
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sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psycholo-

giczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 25. 

1. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest  udzielana słuchaczom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, które organizuje się dla słuchaczy szczególnie uzdolnio-

nych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników za-

jęć wynosi do 8; 

2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych , które organizuje się dla słuchaczy mających trudności 

w nauce w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, licz-

ba uczestników zajęć wynosi 5; 

3) porad i konsultacji dla słuchaczy, które prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wycho-

wawczych i specjaliści. 

4) W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana nauczycielom w formie po-

rad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę ze słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych dostosowując wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie: 

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu; 

4) planu działań wspierających opracowanych dla słuchacza. 

2. Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej 

klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psycho-

logiczno- pedagogicznej prowadzących zajęcia ze słuchaczem w szkole i po uzyskaniu zgody ro-

dziców ( prawnych opiekunów, albo pełnoletniego słuchacza lub na wniosek rodziców( prawnych 

opiekunów) albo pełnoletniego słuchacza może być wydana opinia poradni psychologiczno- peda-

gogicznej w tym poradni specjalistycznej. 

4. Wniosek , o którym mowa w ust.4 składa się do dyrektora szkoły. 

 

§ 26. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określo-

ny w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” lub „zwolniona”.  
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§ 27. 

 1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwa-

nia nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestral-

ną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszcza-

nia na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksterni-

styczne lub egzaminy końcowe na wyższej uczelni z zakresu poszczególnych obowiązkowych za-

jęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, można zaliczyć te zajęcia i zwolnić 

go z obowiązku uczęszczania na nie. 

3. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku 

uczęszczania na zajęcia” lub „ zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę 

prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfika-

cyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycz-

nego lub egzaminu końcowego wyższej uczelni. 

 

§ 28. 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Pod-

stawy przedsiębiorczości” jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształce-

nia średnie, z którego wynika, że realizował on te zajęcia. 

2. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „ Podstawy przed-

siębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony/a”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

 

§ 29. 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła w miarę 

możliwości stwarza słuchaczowi szansę uzupełniania braków. 

 

§ 30. 

1.  Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w przypadkach przyjęcia:   

1) do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) niż to wynika z ostatniego 

świadectwa szkolnego słuchacza o tym samym typie szkoły; 

2) do szkoły słuchacza przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień 

szkoły publicznej o tym samym typie. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkol-

nym planie nauczania dla klasy (semestru) programowo niższej od klasy (semestru) do której słu-

chacz przychodzi. 
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3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie (semestrze) do której słuchacz 

przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z 

zajęć komputerowych, zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w okresie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie semestru na 

który słuchacz ma zostać przyjęty. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w 

obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególno-

ści: 

– imiona i nazwiska nauczycieli, 

– termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

 – zadania (pytania) egzaminacyjne, 

– wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słu-

chacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

9. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nau-

czania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”. 

 

§ 31. 

Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowa-

dzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nau-

czania. 

 

§ 32. 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z po-

szczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczy-

ciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej dopuszcza się 

słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w danym seme-

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

tych zajęć  oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

3. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w organizacji szkoły dla dorosłych. 

Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego se-

mestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 
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4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obo-

wiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłychczy spełnia warunki do-

puszczenia do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2., 

 

§ 33. 

1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wy-

znaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca 

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

 

§ 34. 

1 Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał pozytywne semestralne 

oceny klasyfikacyjne 

2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dy-

rektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.	   

3. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor szkoły na pisemny wniosek słuchacza , po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić	 zgodę	 na powtórzenie semestru. Słuchacz może powta-

rzać	 semestr jeden raz w okresie kształcenia w szkole. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora szkoły, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfi-

kacji i promocji słuchaczy 

 

 

§ 35. 

1 Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny 

niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

2. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodat-

kowy termin egzaminu semestralnego.  

3. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze, także po semestrze programowo 

najwyższym. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończe-

niu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w ter-

minie do dnia 31 sierpnia.  

5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, ma for-

mę zadań praktycznych. 

6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo 

wyższy lub nie ukończył szkoły . 
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§ 36. 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfi-

kacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia zajęć semestralnych. w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycz-

nych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została usta-

lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powo-

łuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych prze-

prowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, a w przy-

padku zajęć praktycznych w formie zadania praktycznego, oraz ustala semestralna ocenę klasyfika-

cyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ter-

min sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. 

4. W skład komisji w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Nauczyciel może być zwolniony z udziału 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same za-

jęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zaję-

cia edukacyjne. 

5. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedosta-

tecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wy-

niku egzaminu poprawkowego. 

6. Z prac komisji, w przypadku sprawdzianu z semestralnej oceny klasyfikacyjnej, sporządza się pro-

tokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, 

3) zadania (pytania) sprawdzające, 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko-
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ły. Egzamin ten w semestrze jesiennym powinien odbyć się do końca lutego, a w semestrze wio-

sennym do końca semestru wiosennego, tj. do 31 sierpnia.  

8.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia za-

strzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 37. 

Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał semestralne oceny klasy-

fikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

§ 38. 

Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo naj-

wyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których reali-

zacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasy-

fikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

. 

Rozdział VIII 

Nagrody i kary. 

 

§ 39. 

1. Słuchacz szkoły może otrzymać nagrodę za: 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów 

2) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych 

3) nienaganną frekwencję 

4) działalność na rzecz szkoły. 

2. Szczególnie wyróżniający się słuchacze mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia przyznawane 

przez władze oświatowe i organizacje według odrębnych zasad. 

3. Słuchacze mogą otrzymywać następujące nagrody: 

1) pochwała opiekuna semestru wobec klasy 

2) pochwała dyrektora wobec klasy 

3) pochwała dyrektora wobec całej szkoły 

4) dyplom uznania 

5) list pochwalny 

6) nagroda rzeczowa. 

4. Słuchacz szkoły dla dorosłych za nieprzestrzeganie Statutu, za naruszenie obowiązków słuchacza 

oraz inne naruszenia przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego może być ukarany: 
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1) upomnieniem opiekuna semestru 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną na forum oddziału 

3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną na forum szkoły 

4) skreśleniem z listy słuchaczy.  

5. Słuchaczowi  służy  prawo  odwołania  się od  udzielonej  kary  w  terminie  14  dni  od  dnia sku-

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

a) od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 1 do Dyrektora, 

b) od  kary,  o  której  mowa  w  ust.  4  pkt.  2  do  Dyrektora, który  przy  rozpatrywaniu ma ob-

owiązek  zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy,  

c) od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 3 w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicz-

nego, doręczonego środkami komunikacji elektronicznej do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. 

 

 

Rozdział IX 

WARUNKI POBYTU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH, 

ZAPEWNIAJĄCE SŁUCHACZOM BEZPIECZEŃSTWO. 

 

§ 40. 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu słuchacza w liceum oraz poza 

obiektami należącymi do placówki poprzez: 

1) zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi (nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dostosowa-

nie sprzętu do wymagań ergonomii) 

2) określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych 

obiektów i sprzętu należącego do placówki 

3) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnie-

niu bezpieczeństwa dzieciom – zakres obowiązków 

4) systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku, ze szczególnym 

5) zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia, i instalacji, terminy dokonywania przeglądów 

zgodnie z przepisami prawa 

6) organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu 

BHP,  p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

7) monitorowanie przestrzegania zasad postępowania przez pracowników liceum, dotyczących 

zgłaszania wypadków oraz ewakuacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub życia 

8) rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

9) nadzorowanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się na terenie 

placówki 
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10) oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem pomieszczeń, do których jest 

wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym. 

2. Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zajęć ze słuchaczami na 

terenie placówki poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie sal oraz miejsc, w których planują odbycie zajęć 

2) planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego zgodnie 

    z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w placówce 

3. Pracownicy administracji i obsługi zapewniają higieniczne i bezpieczne warunki pobytu słuchaczy 

w placówce poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

 

Rozdział X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 41. 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych używa pieczęci z nazwą	 i adresem: 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok” 

87-100 Toruń 
ul. Stefana Batorego 37/41 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok” używa pieczęci urzędowej z godłem państwa 
    i napisem w otoku: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok”  w Toruniu, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. 
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Blok” prowadzi i przechowuje dokumentację	 z przebiegu    

nauczania zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkołach publicznych.	 
 

§ 42. 

Decyzję o likwidacji Szkoły może podjąć jedynie organ prowadzący, po konsultacji z organami 

Szkoły. W tym przypadku organ prowadzący Szkołę jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy 

przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy oraz gminę, na której terenie jest położona 

szkoła o zamiarze i przyczynach likwidacji. 

§ 43. 

Dokumentację przebiegu nauczania likwidowanej Szkoły przekazuje się organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.. Po zakończeniu 

likwidacji wpis do ewidencji podlega  wykreśleniu. 

§ 44 

Nowy Statut lub zmiany lub zmian w statucie dokonuje osoba prowadząca w sytuacjach: 

1) zmiany prawa w oświacie, 

2) na wniosek organu nadzorującego, 

3) na wniosek organu prowadzącego. 

Uchwała w sprawie zmian w Statucie wchodzi w życie w terminie określonym przez osobę prowadzą-

cą szkołę.	 

 

§ 45. 
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O wszelkich sprawach nieuregulowanych decyduje Dyrektor szkoły. 


