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Statut  
 

Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych 

w Zelowie 

 
 
 
 
 

przyjęty uchwałą nr 5/2015 Rady Pedagogicznej  

w dniu 30 września 2015 roku 
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§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i zwana jest  

w dalszej części statutu "szkołą". 

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego, 

z siedzibą w Zelowie przy ul. Jana Kilińskiego 5. 

§ 2  

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Bełchatowski. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego dla szkoły jest Łódzki Kurator Oświaty  

w Łodzi. 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
§ 3 

1. Zasadniczym celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowości 

słuchaczy, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia  

i predyspozycje psychofizyczne przez: 

a. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

b. stworzenie słuchaczom warunków do pełnej realizacji obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania; 

c. przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego; 

d. przygotowanie słuchaczy do samokształcenia oraz motywowanie ich do 

osobistego wysiłku w tym zakresie; 

e. umożliwienie słuchaczom rozwoju osobistych zainteresowań poznawczych.  

ORGANY SZKOŁY 
§ 4 

1. Organami szkoły są: 

a. dyrektor szkoły; 

b. rada pedagogiczna; 

c. samorząd słuchaczy. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji. 

3. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą. 

§ 5 

1. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie. 

2. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły. 

3. Zadania dyrektora szkoły określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Jana Kilińskiego w Zelowie. 

§ 6 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole tworzą radę pedagogiczną tej szkoły, 

która jest powołana do rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych  

z całokształtem działalności szkoły, tj. w zakresie realizacji jej statutowych zadań, 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
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3. Posiedzenia rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz  

w miarę bieżących potrzeb. 

4. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.  

5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Kompetencje rady pedagogicznej określa statut Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie. 

§ 7 

1. W szkole działa samorząd słuchaczy, którego członkami są słuchacze szkoły.  

2. Samorząd może występować do dyrektora i organu prowadzącego szkołę  

w sprawach dotyczących warunków nauki słuchaczy. 

3. Samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół słuchaczy 

lub ich przedstawicieli. 

4. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu  

wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy 

określa regulamin. 

§ 8 

1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 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; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 9 

1. Ewentualne spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna, zaś między dyrektorem, a organami szkoły, 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
§ 10 

1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania statutowe w procesie swojej działalności  

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
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§ 11 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację 

podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są 

organizowane w oddziałach. 

2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 

słuchaczy. 

§ 12 

1. Kształcenie w szkole jest prowadzone w formie zaocznej poprzez konsultacje 

zbiorowe dla słuchaczy odbywające się we wszystkich semestrach, co dwa 

tygodnie, przez co najmniej dwa dni. 

§ 13 

1. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16 oraz w soboty od godziny 8.  

2. Zajęcia prowadzone są w dwugodzinnych blokach. 

§ 14 

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

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w 

sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły ustala 

rozkład zajęć określający organizację zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

§ 15 

1. Naukę w semestrze lub szkole słuchacze kończą egzaminami ujętymi w planie 

nauczania.   

2. Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie 

nauczania dla semestru decyduje o promowaniu słuchacza na semestr 

programowo wyższy lub ukończeniu szkoły. 

3. W przypadku uzyskania w sesji egzaminacyjnej jednej lub dwóch ocen 

niedostatecznych dyrektor może wyznaczyć egzamin poprawkowy.  

4. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor po zakończeniu semestru jesiennego 

nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie 

później niż do dnia 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. 

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 

semestralnych w wyznaczonym terminie może zdawać egzaminy  

w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie dodatkowym. 

6. 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 bieżącego roku szkolnego. 

§ 16 

1. Oceny klasyfikacyjne wystawia się wg obowiązującej skali ocen i wpisuje się do 

dziennika lekcyjnego, indeksu oraz arkusza ocen. 
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2. Dokumentami potwierdzającymi status słuchacza jest ważny indeks z aktualnym 

wpisem. 

§ 17 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szkoły opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "opiekunem". 

2. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki dydaktycznej i wychowawczej nad 

słuchaczami szkoły. 

3. Opiekun, w celu realizacji zadań powinien: 

a. utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami oraz dyrektorem 

w celu koordynacji oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych; 

b. śledzić postępy w nauce powierzonych jego opiece słuchaczy. 

4. Opiekun odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji  

dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 18 

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa statut Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie. 

SŁUCHACZE SZKOŁY 
§ 19 

1. Do szkoły są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku 

kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły, które ukończyły gimnazjum 

albo ośmioletnią szkołę podstawową, albo zasadniczą szkołę zawodową. 

2. Podstawą przyjęcia na semestr pierwszy jest świadectwo ukończenia gimnazjum, 

albo ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Podstawą przyjęcia na semestr trzeci jest świadectwo ukończenia zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

4. Naboru słuchaczy do szkoły dokonuje dyrektor szkoły na podstawie złożonych 

dokumentów. 

§ 20 

1. Dyrektor szkoły ma prawo przyjmować na semestr programowo wyższy 

słuchaczy ze szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły 

publicznej tego samego typu zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkołach 

publicznych. 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 
§ 21 

1. Słuchacze mają prawo do: 

a. zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;  

b. udziału w organizowaniu procesu kształcenia zgodnie z potrzebami ogółu;  

c. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 

d. swobody wyrażania myśli i przekonań; 

e. rozwijania zainteresowań i zdolności; 

f. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy oraz umiejętności;  

g. poszanowania godności osobistej; 

h. wpływania na życie placówki przez działalność samorządową. 

§ 22 



6 
 

1. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a 

zwłaszcza dotyczących: 

a. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach; 

b. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych słuchaczy, 

nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

c. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę osobistą oraz rozwój;  

d. rozliczania się we właściwym terminie z zadań wynikających z planu 

nauczania; 

e. rozliczania się w terminie wyznaczonym przez nauczycieli z pisemnych prac 

kontrolnych; 

f. przestrzegania wewnątrzszkolnych regulaminów określających zasady pracy 

szkoły i zarządzeń porządkowych dyrektora; 

g. dbania o dobro, ład i porządek w szkole; 

h. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody. 

§ 23 

1. Słuchacz może być wyróżniony i nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, 

wzorową frekwencję lub działalność w samorządzie przez opiekuna lub dyrektora 

szkoły. 

2. Formy wyróżnień i nagród: 

a. pochwała dyrektora na forum oddziału; 

b. pochwała dyrektora na forum szkoły; 

c. list gratulacyjny dyrektora do firmy zatrudniającej słuchacza; 

d. nagroda książkowa lub rzeczowa. 

3. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, 

wewnętrznych regulaminów lub zarządzeń porządkowych obowiązujących  

w szkole. 

4. Formy kar: 

a. upomnienie opiekuna; 

b. upomnienie dyrektora; 

c. skreślenie z listy słuchaczy. 

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

dnia skutecznego dostarczenia mu decyzji/informacji o nałożonej karze do 

następujących organów: 

a. od kary, o której mowa w ust.4a do dyrektora, 

b. od kary, o której mowa w ust.4b do dyrektora, który przy rozpatrywaniu ma 

obowiązek zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy,  

c. od kary, o której mowa w ust.4c do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi. 

§ 24 

1. Dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreślić słuchacza  

z listy słuchaczy w przypadku: 

a. prośby słuchacza; 

b. nie otrzymania promocji na semestr programowo wyższy. 

2. Słuchacz szkoły nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy lub nie 

kończy szkoły jeśli: 
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a. nie uzyskał z zajęć ocen pozytywnych w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania; 

b. nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch egzaminów 

semestralnych. 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły, na pisemny wniosek  

słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Wniosek, słuchacz 

szkoły składa do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji 

słuchaczy. 

4. Słuchacz szkoły, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 

powtarza ten semestr. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie 

kształcenia w danej szkole. 

5. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne 

oceny klasyfikacyjne. 

6. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych, otrzymał oceny pozytywne.  

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 
§ 25 

1. Proces nauczania w placówce podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym 

ocenianiem. 

§ 26 

1. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza.  

§ 27 

1. W szkole słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

a. bieżące; 

b. klasyfikacyjne semestralne oraz końcowe.  

2. W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchacza. 

3. Na wniosek słuchacza udostępniana do wglądu słuchaczowi (przy nauczycielu, 

na terenie szkoły, bez możliwości kopiowania) jest: 

a. sprawdzona i oceniona pisemna praca słuchacza; 

b. dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza. 

§ 28 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe ustala się według 

następującej skali: 

a. stopień celujący: 6 

b. stopień bardzo dobry: 5 

c. stopień dobry: 4 

d. stopień dostateczny: 3 

e. stopień dopuszczający: 2 

f. stopień niedostateczny: 1 
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2. Ocenami pozytywnymi są od a do e. Niedostateczny jest oceną negatywną. 

3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne semestralne i końcowe, ustala nauczyciel uczący 

danego przedmiotu, uwzględniając wiedzę, umiejętności ucznia i wkład pracy.  

§ 29 

1. Oceny bieżące wystawiane są za prace kontrolne. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie: 

a.  wyższej niż 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania na dany semestr;  

b. pozytywnej oceny z pracy kontrolnej. 

3. Egzamin semestralny przeprowadza się po zakończeniu zajęć edukacyjnych w 

danym semestrze. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia na początku 

każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.  

4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla 

dorosłych, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.  

5. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego  

i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. W przypadku innych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza 

się w formie pisemnej albo ustnej.  

7. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

8. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów 

zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy 

przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.  

9. Słuchacz może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć 

edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w 

formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą, co jest równoznaczne 

z uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

zgodnej z oceną uzyskaną w formie pisemnej. 

10. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

§ 30 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z 

realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio 

pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną. 

2. W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz 

podstawę prawną zwolnienia. 

EGZAMINY  
§ 31 

1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym 

oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności:  
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1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;  

3) termin egzaminu;  

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

2. Do powyższego protokołu, dołącza się:  

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze 

zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w 

formie ustnej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 32 

1. Szkoła używa pieczęci z nazwą i adresem "Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie 

97-425 Zelów ul. Kilińskiego 5". 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej z godłem państwa i napisem w otoku: Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację z przebiegu nauczania zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w szkołach publicznych. 

§ 33 

1. Nowy statut lub zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna w sytuacjach: 

a. zmiany prawa w oświacie; 

b. na wniosek organu nadzorującego; 

c. na wniosek organu prowadzącego. 

§ 34 

1. W sprawach powodujących skutki finansowe, a nie nakazanych przepisami 

prawa, zmiany w statucie mogą być wprowadzone w drodze uchwały rady 

pedagogicznej tylko po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Bełchatowie.  

§ 35 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne 

przepisy. 


