
Aneks do Statutu 
 

Rozdział III 
§ 12 

dodano w punkcie 1, podpunkcie 7 ust�py: 
 

g)  podaje do publicznej wiadomo�ci informacj� o szkolnym zestawie programów 
nauczania i szkolnym zestawie podreczników w terminie zgodnym z rozporz�dzeniem 
MEN, 

h) podejmuje działania organizacyjne umo�liwiaj�ce obrót u�ywanymi podr�cznikami 
na terenie szkoły. 

 
§16 

dodano w punkcie 1, podpunkt 8) w brzmieniu: 
 

8) podejmownie uchwał po zasi�gni�ciu opinii Rady Rodziców w sprawie szkolnego 
zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podreczników w terminie 
okre�lonym przez rozporz�dzenie MEN. Szkolny zestaw programów nauczania i 
szkolny zestaw podr�czników obowi�zuje przez 3 lata. Szkolny zestaw 
podr�czników składa si� z nie wi�cej ni� trzech podr�czników  do ka�dego 
zakresu ksztalcenia z danych zaj�� edukacyjnych. W tym czasie w zestwie mog� 
by� wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Rad� Pedagogiczn�, na 
wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wył�cznie z pocz�tkiem roku szkolnego. 

 
§18 w cało�ci uchylono 

 
Rozdział VI 

§48 
punkt 1, podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
2) systematycznie i punktualnie chodzi� na zaj�cia szkolne, przygotowywa� si� do 

nich  oraz wła�ciwiezachowywa� si� w trakcie ich trwania 
 
w punkt 1 dodano podpunkt 20): 
 

20)      Nie u�ywa� telefonów komórkowych w czasie zaj�� dydaktycznych i oficjalnych 
uroczysto�ci szkolnych. 

 
Aneks do WSO 

Rozdział II 
punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 
Termin oddania prac kontrolnych do 10 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach 
(choroba nauczyciela, zdarzenia losowe) – 15 dni roboczych. 
 

Rozdział X 
punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) Rada Pedagogiczna mo�e podj�� uchwał� o niepromowaniu do klasy programowo 
wy�szej lub nieuko�czeniu szkoły przez ucznia, któremu w liceum po raz drugi z 
rz�du ustalono nagann� roczn� ocen� z zachowania. 



punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4) Ucze�, któremu w liceum po raz trzeci z rz�du ustalono nagann� roczn� ocen� z 

zacowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy�szej, a ucze� klasy 
programowo najwy�szej w liceum nie ko�czy szkoły. 

punkt 5 otrzymuje brzmienie: 
5) Ucze� ko�czy Liceum. je�eli na zak�czenie klasy programowo najwy�szej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wy�sze od oceny niedostatecznej z zastrze�eniem punktów 3 
i 4 . 

punkt 6 przejmuje brzmienie punktu 4 
punkt 7 przejmuje brzmienie punktu 5 
 

Rozdział XI 
punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 
8.      Ocena   z  zachowania  ustalona  przez  wychowawc�  jest  ostateczna  z 
zastrze�eniem  trybu  odwoławczego  od  oceny  z  zachowania. 
 
punkt 9 otrzymuje brzmienie:   
 
9. Tryb  odwoławczy  od  oceny  z  zachowania:    
1)  Ucze�  lub  jego  rodzice  ( prani  opiekunowie)  mog�  zgłosi�  zastrze�enia  do  
dyrektora  szkoły,  je�eli  uznaj�,  �e  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  
ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotycz�cymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  
Zastrze�enia  mog�  by�  zgłoszone  w  reminie  do  7  dni  po  zako�czeniu  zaj��  
dydaktyczno – wychowawczych. 
2).  W  przypadku  stwierdzenia,  �e  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  
ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotycz�cymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  
dyrektor  szkoły  powołuje  komisj�,  która: 
-  ustala  roczn�  ocen� klasyfikacyjn�  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykła  
wi�kszo�ci�  głosów,  w  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  
przewodnicz�cego  komisji. 
3)  W   skład  komisji  wchodz�:   
a)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmuj�cy  w  tej  szkole  inne  stanowisko  
kierownic�e   
b)  wychowawca  klasy 
c)  wskazany  prez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadz�cy  zaj�cia   edukacyjne  w  
danej  klasie 
d)  pedagog   
e)  przedstawiciel  samorz�du  uczniowskiego 
f)  przedstawiciel  rady  rodziców   
4)  Ustalona  przez  komisj�  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  mo�e  by�  
ni�sza  od  ustalonej  wcze�niej  oceny.  Ocena  ustalona  prze�  komisj�  jest  ostateczna. 
5) Z  prac  komisji  sporz�dza  si�  protokół  zawierj�cy  w  sczególnosci: 
a)  skład  komisji 
b)  termin  posiedzenia  komisji 
c)  wynik  głosowania 
d)  ustalon�  ocen�  z  zachowania  wraz  z  uzasadnieniem 
Protokól  stanowi  zał�cznik  do  arkusza  ocen  ucznia.   
punkt 10 przejmuje brzmienie punktu 7 
punkt 11 przejmuje brzmienie punktu 8 


