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Statut XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Johanna Wolfganga Goethego 

z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Joliot-Curie 14 

 
 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga 

Goethego z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Joliot-Curie 14, zwane dalej „liceum”, jest 

ponadgimnazjalną szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia. 

§ 2 

1. Liceum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1996r. 

Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

2. Organem prowadzącym liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty 

§ 3 

Liceum posiada własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

§ 4 

1. Liceum organizuje egzamin DSDII dla uczniów, którzy spełniają wymagane warunki. 

2. W liceum prowadzone są oddziały dwujęzyczne polsko-niemieckie, w których w języku 

niemieckim prowadzone są zajęcia z dwóch przedmiotów. 

3. W klasie dwujęzycznej język niemiecki nauczany jest w wymiarze 18 godzin lekcyjnych 

w trzyletnim cyklu nauczania. 
 
 

Rozdział 2 

Cele i zadania 
                                                                § 5 

 
1. Celem liceum jest: 

1) kształcenie i wychowanie  dzieci  i  młodzieży  oraz  ich  przygotowanie  do  życia  

we współczesnym świecie; 

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego; 

3) rozwijanie u ucznia poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego  dziedzictwa  kulturowego,  kształcenie  i  wychowanie  

w duchu     tolerancji,     humanizmu     i     patriotyzmu,     przekazywanie     wiedzy 

o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, 

o kulturze i środowisku naturalnym; 
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4) kształcenie umiejętności językowych i zapoznawanie uczniów z dorobkiem 

kulturalnym państw obszaru niemieckojęzycznego. 

2. Cele, o których mowa w ust. 1 osiągane są poprzez: 

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy  pomagającej  zrozumieć  ich  miejsce 

w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 

2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami 

współżycia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 

świadomego, samodzielnego, aktywnego i  odpowiedzialnego  wykonywania  zadań 

w życiu rodzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności 

niesienia pomocy słabszym. 

§ 6 

Liceum umożliwia realizację obowiązku nauki określonego w ustawie o systemie oświaty i 

jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, a także szkolny program wychowawczy i profilaktyki,; 

b) ramowy plan nauczania; 

c) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania, który stanowi załącznik numer 10 do Statutu. 

 
§ 7 

1. Liceum  udziela   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej   w   zakresie   rozpoznawania 

i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. W liceum tworzone są zespoły ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole. W skład zespołu  wchodzi psycholog  

i pedagog szkolny oraz nauczyciele i wychowawcy. 
 

Rozdział 3 

Organy liceum i ich kompetencje 

§ 8 

1. Organami liceum są: 

1) dyrektor liceum; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski uchwalają regulaminy 

swojej działalności,  które  nie  mogą  być  sprzeczne  z  przepisami  prawa  oświatowego 

i niniejszym statutem. 

/run/media/Jacek/Desktop/przegdok.asp#P1A6
/run/media/Jacek/Desktop/przegdok.asp#P1A6
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§ 9 

1. Dyrektor liceum kieruje działalnością liceum oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jest 

pracodawcą  dla   zatrudnionych   w   liceum   nauczycieli,   pracowników   administracji 

i obsługi. 

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) organizacja roku szkolnego; 

2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów; 

6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji; 

7) dysponowanie środkami finansowymi liceum i odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

8) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników liceum; 

9) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom liceum; 

10) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli  

i innych pracowników liceum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz 

organizacji związkowych; 

11) wykonywanie   zadań   związanych   z   zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

12) właściwe organizowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminów maturalnych 

przeprowadzanych w szkole; 

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

 

§ 10 

Dyrektor liceum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez uczniów oraz 

sprawuje kontrolę jego realizacji w kwestii  zapewnienia  regularnego  uczęszczania  ucznia 

na zajęcia lekcyjne. 

Dyrektor  liceum  ma  prawo  do  wstrzymania   uchwał  rady  pedagogicznej   niezgodnych   

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora 

oświaty i organ prowadzący. 

§ 11 

Dyrektor liceum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, 

wyraża zgodę na działalność w liceum stowarzyszeniom i organizacjom, których celem jest 

działalność wychowawcza wśród młodzieży, szerzenie form pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

§ 12 

W wykonywaniu swych zadań dyrektor liceum współpracuje z organami, o których mowa    

w § 9 ust. 1. 
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§ 13 

1. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora, 

którego powołuje i odwołuje dyrektor liceum. 

2. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących 

funkcje kierownicze ustala dyrektor liceum. 

§ 14 

Do zadań wicedyrektora należy wspomaganie dyrektora szkoły w szczególności w: 

1. Kierowaniu placówką oraz reprezentowaniu jej na zewnątrz; 

2. Sprawowaniu nadzoru pedagogicznego; 

3. Sprawowaniu opieki nad uczniami oraz stwarzaniu harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 

4. Realizowaniu uchwał rady pedagogicznej; 

5. Organizacji i przebiegu egzaminów przeprowadzanych w szkole; 

6. Stwarzaniu w szkole warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których  celem statutowym  jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

§ 15 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora  określa  ustawa o systemie  oświaty i wydane  

na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 16 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem liceum w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

liceum. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, który przygotowuje i 

prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i 

porządku obrad. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Zasady pracy oraz kompetencje rady pedagogicznej określa jej regulamin stanowiący 

załącznik nr 1 do statutu. 

§ 17 

1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność 

statutową liceum poprzez: 

1) występowanie do dyrektora liceum i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi liceum; 

2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla liceum; 

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności 

celem  pozyskania  środków  finansowych  z  innych   źródeł  i  przeznaczanie   ich   

na działalność liceum. 

2. Zasady tworzenia i działalności rady rodziców określa regulamin jej działalności, który 

nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. Wyżej wymieniony regulamin stanowi 

załącznik nr 2 do statutu. 
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§ 18 

1. Samorząd uczniowski XLIX LO tworzą wszyscy uczniowie liceum. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

uczniów. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi liceum, radzie pedagogicznej oraz 

radzie rodziców, wnioski i opinie w sprawach szkoły,  a w szczególności dotyczące praw  

i obowiązków ucznia. 

4. Uczniowie mają prawo do: 

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

wymaganiami; 

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

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Regulamin działalności samorządu uczniowskiego stanowi załącznik nr 3 do statutu. 

 

Rozdział 4 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum 

§ 19 

1. Do liceum przyjmowani są uczniowie  po  ukończeniu  gimnazjum.  Zasady  rekrutacji  

do klasy pierwszej liceum określają odrębne przepisy. Regulamin rekrutacji na dany rok 

szkolny stanowi załącznik nr 4 do statutu. 

2. Do klasy programowo wyższej w liceum przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (zaświadczenia wydanego przez 

szkołę); 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych 

na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: 

a) ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą; 

b) ucznia zmieniającego typ szkoły lub klasy; 

c) ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły 

publicznej; 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia. 

3. Egzaminy  klasyfikacyjne,  o   których   mowa   w   ust.   2   pkt.   2,   przeprowadza   się 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy 

programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

4. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących 

dane zajęcia. 
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Rozdział 5 

Organizacja liceum 

§ 20 

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

określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 

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

nauczania. 

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się: 

1) liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków 

przydzielonych przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; 

3) liczbę pracowników w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli 

ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli 

przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub 

egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli 

wniosków o podjęcie tych postępowań. 

3. Arkusz  organizacyjny,  o   którym   mowa   w   ust.1,   dyrektor   liceum   przedstawia   

do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

§ 21 

1. Dyrektor   liceum    na    podstawie    zatwierdzonego    arkusza    organizacji    liceum,    

z uwzględnieniem, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych – obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, w tym 

wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia 

zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną liceum  jest  oddział  złożony  z  uczniów,  którzy  

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych 

szkolnym planem nauczania. Normatywną liczebność uczniów w oddziale określają 

odrębne przepisy. 

3. Kalendarz roku szkolnego podaje się do wiadomości na początku roku szkolnego. 

§ 22 

1. Podstawową formą pracy liceum jest system klasowo-lekcyjny. 

2. Za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl od roku szkolnego 2014/2015 w Szkole 

funkcjonuje dziennik elektroniczny. 

Dziennik elektroniczny jest jedynym dokumentem zawierającym informacje o: 

1) bieżących wynikach nauczania; 

2) realizacji materiału nauczania; 

3) frekwencji. 

Zasady   funkcjonowania    dziennika    elektronicznego    regulują    przepisy    zawarte 

w „Regulaminie funkcjonowania dziennika elektronicznego” stanowiącym załącznik 

numer 9 do statutu. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie planu „B”, w którym lekcja trwa 30 minut, lub dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

http://www.dziennik.librus.pl/
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4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a przerwa obiadowa 20 minut.
1
 

 

§ 23 

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor liceum 

na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 24 

1. Na życzenie rodziców Liceum organizuje uczniom naukę religii lub etyki w wymiarze 

określonym odrębnymi przepisami. 

2. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. 

3. Nauka religii organizowana jest dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów w danej klasie. 

4. W przypadku mniejszej liczby uczniów niż 7 nauka religii odbywa się w grupach 

międzyklasowych. 

5. (uchylony)
2
 

6. Organizacja rekolekcji należy do Kościoła. 

§ 25 

1. Liceum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne. 

2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

organizowane mogą być zajęcia wyrównawcze i korekcyjne. 

3. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki 

i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie. 

§ 26 

Plan zajęć pozalekcyjnych jest opiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez 

dyrektora  liceum. Zajęcia finansowane z funduszy rady rodziców opiniuje rada rodziców       

i zatwierdza dyrektor liceum. 

§ 27 

Szkoła organizuje obowiązkowe zebrania z rodzicami oraz nieobowiązkowe „dni otwarte”. 

Roczny harmonogram spotkań z rodzicami ustala dyrektor liceum na początku każdego roku 

szkolnego. 

§ 28 

Uczeń pełnoletni jest reprezentowany przez rodziców, o ile nie złoży na piśmie u dyrektora 

szkoły innej decyzji. 

Po  złożeniu decyzji przez ucznia  pełnoletniego oceny pozostają jawne także dla jego 

rodziców. 

§ 29 

1. Do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych liceum, popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej służy biblioteka szkolna, której użytkownikami są uczniowie, nauczyciele, 

inni pracownicy liceum i rodzice. 

2. W bibliotece udostępnia się do wglądu: statut liceum, WSO, program wychowawczy, 

program profilaktyki, programy nauczania (w tym autorskie), rozkłady materiału 

nauczania, przedmiotowe systemy oceniania. 

                                                      
1
 Uchwała nr 10/2017; 17.11.2017 

2
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 
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3. Czas pracy biblioteki jest corocznie ustalany przez dyrektora liceum tak, aby umożliwić 

dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. W dni zebrań czas 

pracy biblioteki ustala się tak, aby zapewnić rodzicom dostęp do dokumentów 

wymienionych w § 31, ust. 2. 

4. Zadania  biblioteki   określa  osobny  regulamin   opiniowany  przez   radę  pedagogiczną 

i zatwierdzony przez dyrektora liceum. Regulamin  biblioteki  stanowi  załącznik  nr 5 

do statutu liceum. 

§ 30 

W liceum może funkcjonować bufet. Zasady organizacji i korzystania z bufetu ustala dyrektor 

liceum. 

§ 31 

1. Liceum sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych. 

2. Obowiązek  opieki  nad  uczniami   spoczywa   na   wszystkich   pracownikach   szkoły  

w szczególności: 

1) w czasie lekcji na nauczycielach prowadzących; 

2) w czasie imprez na wyznaczonych nauczycielach dyżurujących; 

3) w czasie wycieczek i zajęć poza szkołą na nauczycielu organizatorze i opiekunach 

wyznaczonych z grona pedagogicznego lub spośród rodziców. Mimo obecności 

rodziców pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na nauczycielu; 

4) w czasie przerw na nauczycielach dyżurujących. Nauczyciele pełnią dyżury według 

opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów stanowiącego załącznik nr 6  

do statutu. 

3. Uczniowie nie objęci nauką religii i etyki, których rodzice świadomie z zajęć tych 

zrezygnowali, uczniowie pełnoletni, którzy sami zrezygnowali z tych zajęć oraz 

uczniowie zwolnieni  z zajęć fizycznych  są zobowiązani do przebywania w tym  czasie  

w budynku szkoły. Jeśli wymienione lekcje są pierwszymi lub ostatnimi godzinami 

lekcyjnymi to   uczniowie   mogą   być zwalniani do domu. Zwolnienia dokonuje 

wychowawca na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. 

4. Każde wyjście ucznia ze szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych odbywa się na 

podstawie zwolnienia wpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniczku 

ucznia lub poprzez zakładkę wiadomości” lub zakładkę „e-usprawiedliwienia” w dzienniku 

internetowym. Uczeń może opuścić szkołę po otrzymaniu zgody wychowawcy, a w razie 

nieobecności wychowawcy w szkole, nauczyciela uczącego na kolejnej lekcji oraz 

wpisaniu się do „Książki wychodzących” w sekretariacie.
3
 

5. Przebywanie ucznia w czasie lekcji poza szkołą lub miejscem prowadzonych zajęć jest 

naruszeniem statutu z zastrzeżeniem § 31 ust.4.
4
 

6. Każde wyjście klasy lub grupy uczniów poza szkołę powinno być odnotowane przez 

nauczyciela w księdze wyjść, która znajduje się w sekretariacie szkoły. 

§ 32 

1. Dyrektor liceum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

zwanego wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi oddział przez cały cykl kształcenia. 

                                                      
3
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 

4
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 
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3. Uczniowie i ich rodzice mogą wystąpić do dyrektora liceum z wnioskiem o powierzenie 

wychowawstwa w oddziale konkretnemu nauczycielowi bądź zmianę wyznaczonego 

wychowawcy. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem  powinien być  podpisany przez  

co najmniej  2/3  rodziców  danego   oddziału.   Dyrektor   liceum   jest   zobowiązany   

do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  i poinformowania  zainteresowanych 

o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 

4. Nauczyciel może  złożyć  wniosek o zmianę wychowawstwa lub całkowitą rezygnację     

z powierzonego zadania. 

 
Rozdział 6  

Uczniowie 

§ 33 
 

Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

3) ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną i poszanowania godności; 

4) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów oraz z 

wymaganiami edukacyjnymi;  

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły – 

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów; 

8) informowania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i 

ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

10) rozwijania swych zainteresowań, zdolności i talentów; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru 

biblioteki; 

12) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz 

psychologicznej; 

13) uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

rozrywkowych na terenie liceum; 

14) wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszanie  się   

w organizacjach działających na terenie liceum; 

15) dodatkowej pomocy nauczyciela w postaci konsultacji w uzgodnionym terminie; 

16) odwołania się od oceny na zasadach określonych w WSO; 

17) wiedzy o przysługujących prawach i złożenia skargi w przypadku ich naruszenia. 

 

§ 34 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone może złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły 
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w terminie 7 dni od zajścia (nie dotyczy § 33 ust.16).
5
 

2. Skarga musi zawierać: 

a) imię i nazwisko ucznia oraz oddział; 

b) dokładny opis wydarzenia naruszającego prawo. 

3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję w skład której wchodzi Dyrektor lub wicedyrektor, 

rzecznik praw ucznia (jeżeli został wybrany) oraz wychowawca. Komisja w terminie do 7 

dni wydaje opinię w sprawie. 

4. Dyrektor udziela uczniowi odpowiedzi na skargę w terminie 14 dni od jej złożenia po 

zasięgnięciu opinii komisji. 

§ 35 

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza: 

1) być przygotowanym do zajęć; 

2) systematycznie  i  rzetelnie  uczestniczyć   w  zajęciach   edukacyjno-

wychowawczych  i w życiu szkoły; 

3) godnie reprezentować szkołę dbając  o  stosowny  wygląd,  kulturę  słowa  i 

zachowania w szkole i poza nią; 

4) na co dzień ubierać się w sposób schludny a w czasie uroczystości szkolnych w strój 

szkolny; 

5) przestrzegać zasad dotyczących zmiany obuwia w szkole; 

6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników liceum, innych 

uczniów oraz ich rodziców; 

7) chronić własne zdrowie i życie, przestrzegać zasad higieny; 

8) podporządkować się zarządzeniom dyrektora, poleceniom wszystkich pracowników 

liceum oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

9) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.  za szkody wyrządzone        

w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie); 

10) w czasie zajęć edukacyjnych wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia 

elektroniczne. urządzenia te nie mogą znajdować się w widocznym miejscu (nie 

dotyczy kalkulatorów dopuszczonych do użytku w szkole); 

a) nauczyciel może wyrazić zgodę uczniom na korzystanie w czasie lekcji z telefonu i 

innych  urządzeń elektronicznych, w zakresie niezbędnym do osiągania zakładanych 

celów edukacyjnych; 

11) każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania, jednego na cały rok szkolny, dzienniczka 

uczniowskiego, ostemplowanego pieczątką szkoły, podpisem wychowawcy oraz wzorem 

podpisów rodziców lub opiekunów;
6  

11a. zwolnienia i usprawiedliwienia uczeń powinien dostarczyć na, najbliższej nieobecności, 

godzinie wychowawczej w formie zwolnienia lekarskiego lub rodzicielskiego napisanego w 

dzienniczku lub poprzez zakładkę „wiadomości” lub zakładkę „e-usprawiedliwienia” w 

dzienniku internetowym, dotyczy także uczniów pełnoletnich;
7
 

11b. odpowiedzialność za pozostanie dziecka w domu ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie);
8
 

                                                      
5
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 

6
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 

7
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 

8
 Uchwała nr 5/2017; 25.10.2017 
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12) uczeń pełnoletni, po złożeniu pisemnego oświadczenia u dyrektora szkoły, może 

usprawiedliwiać swoje nieobecności tylko w formie zwolnienia lekarskiego lub 

innego urzędowego potwierdzenia; 

13) na pisemną prośbę rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na prywatny 

wyjazd dziecka    w     ciągu     roku     szkolnego,     zgoda     dyrektora     jest     

równoznaczna z usprawiedliwieniem nieobecności. 

§ 36 

Nagrody i kary zawarte są w regulaminie nagród i kar stanowiącym załącznik nr 7 do statutu 

liceum. 

§ 37 

1. Uczeń, którego zachowanie  wpływa  demoralizująco  na  innych  uczniów,  może  być  

na podstawie decyzji dyrektora liceum skreślony z listy uczniów. 

2. Decyzja dyrektora, o której mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

§ 38 

1. W XLIX LO uczeń może tylko raz w trzyletnim cyklu nauczania powtarzać klasę. 

2. W szczególnie uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach (długotrwała choroba, 

inne wydarzenia losowe) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na ponowne 

powtarzanie klasy. 

§ 39 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie 

na indywidualny tok nauki lub skorzystać z praw zapisanych w WSO. Decyzję podejmuje 

dyrektor liceum w porozumieniu z RP na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

 

Rozdział 7 

Nauczyciele i inni pracownicy liceum 

§ 40 

1. W liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, 

określają odrębne przepisy. 

§ 41 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności ucznia. 

3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) rzetelne prowadzenie zajęć edukacyjnych; 

2) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów liceum; 

3) realizowanie obowiązującego programu nauczania zgodnie ze szkolnym zestawem 

programów; 

4) bezstronne, obiektywne i systematyczne ocenianie pracy uczniów; 
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5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

10) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

11) odbywanie wyznaczonych lekcji zastępczych; 

12) współpraca z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły; 

13) współpraca z rodzicami. 

§ 42 

1. Prawa nauczyciela określa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. 

2. W szczególności nauczyciel ma prawo: 

1) do  stosowania  w  trakcie  realizacji  programu  nauczania  takich  metod  nauczania  

i wychowania, które uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne 

nauki pedagogiczne; 

2) wyboru podręczników i innych pomocy dydaktycznych zatwierdzonych do użytku 

szkolnego; 

3) do pomocy ze strony dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców i pracowników 

administracji szkolnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

§ 43 

1. Nauczyciele  liceum  mogą  tworzyć  zespoły  zatwierdzane  przez  radę  pedagogiczną  

na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego: 

1) wychowawcze - w skład których wchodzą wychowawcy równoległych oddziałów; 

2) przedmiotowe – skupiające nauczycieli tego samego lub pokrewnych przedmiotów; 

3) nauczające – skupiające nauczycieli uczących w danym oddziale; 

4) zadaniowe  –  powołane spośród wszystkich nauczycieli dla potrzeb realizacji 

konkretnego zadania; 

5) inne w miarę zaistniałych potrzeb. 

2. Pracami zespołów, o których mowa w ust. 1, kieruje powołany przez dyrektora 

przewodniczący danego zespołu. 

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) opracowanie programu wychowawczego dla danego poziomu na dany rok szkolny; 

2) współpraca  w   rozwiązywaniu   problemów   wychowawczych   oraz   współpraca   

z pedagogiem szkolnym zgodnie z programem wychowawczym i programem 

profilaktyki . 

4. Zadaniem zespołu nauczającego jest poznanie i wspólne rozwiązywanie problemów 

dydaktycznych i wychowawczych dotyczących danego oddziału. 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć; 
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3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów  przedmiotowych,  a także  

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) organizowanie konkursów przedmiotowych, testów i olimpiad; 

6) praca z uczniem uzdolnionym i mającym trudności w szkole. 

6. Wszystkie zespoły  nauczycielskie  zobowiązane  są  do  dokumentowania  swojej  pracy 

i składania sprawozdania na posiedzeniach rady pedagogicznej w terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

§ 44 

1. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym liceum. 

2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego wychowanka; 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach; 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski takich jak: 

a) wycieczki klasowe jednodniowe i kilkudniowe zgodnie z regulaminem wycieczek 

stanowiącym załącznik nr 8 do statutu; 

b) wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, imprezy sportowe; 

c) imprezy klasowe np. „Mikołajki”, „Andrzejki” itp. 

4) współpraca z zespołem nauczającym, koordynowanie jego działań wobec ogółu 

uczniów, a także tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to  

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami); 

5) współpraca z pedagogiem szkolnym; 

6) sprawowanie funkcji rozjemczej w konfliktach między uczniami oraz między 

uczniami i innymi nauczycielami; 

7) występowanie  do  dyrektora  szkoły  z  wnioskami  o  przyznanie  uczniom  nagród,  

a także o zastosowanie kar; 

8) ustalanie ocen zachowania  uczniów  z  zastosowaniem  zasad  i  trybu  określonych  

w odrębnych przepisach; 

9) podsumowanie wyników nauczania i pracy wychowawczej oraz przedkładanie 

sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady 

pedagogicznej; 

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych 

placówek lub instytucji oświatowych, kulturalnych i naukowych. 

§ 45 

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: 
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1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych i pomoc w ich przezwyciężaniu; 

2) przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego uczniów poprzez 

organizowanie dla nich różnych form terapii; 

3) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w 

ścisłej współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami; 

4) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia; 

5) udzielanie porad nauczycielom i rodzicom (opiekunom) w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych; 

6) organizowanie pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji; 

7) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

8) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w liceum; 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

10) współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi  świadczącymi   poradnictwo   i   pomoc   młodzieży   oraz   

rodzicom  i nauczycielom. 

§ 46 

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego administrowania 

liceum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres 

obowiązków tych pracowników ustala dyrektor liceum. 

 

Rozdział 8 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

§ 47 

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) ucznia należy: 

1) zapoznanie   się  z  przepisami   obowiązującymi   w  liceum,   dostępnymi   w  

bibliotece i u pedagoga szkolnego; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne oraz stałe 

kontrolowanie jego frekwencji; 

3) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

5) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie liceum; 

6) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej liceum; 

7) uczęszczanie na obowiązkowe zebrania. 

§ 48 

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców z liceum. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą oddziału, dyrektorem liceum i nauczycielami w ramach 

zebrań i dni otwartych, a w sytuacjach szczególnych w terminie wcześniej 

uzgodnionym; 
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2) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 

3) zgłaszania wniosków i propozycji do dyrektora liceum, rady pedagogicznej i rady 

rodziców; 

4) wyrażania opinii dotyczących pracy liceum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi 

liceum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów w radzie rodziców. 

 
Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 49 

1. Liceum jest jednostka budżetową, finansowaną przez Urząd Dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy. 

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

§ 50 

1. Liceum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie zawierają pełną nazwę liceum. 

§ 51 

Liceum gromadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 52 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, dyrektora, 

nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych pracowników. Zmiany statutu 

mogą być dokonane w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

§ 53 

Statut zatwierdzony  decyzją  Rady  Pedagogicznej  z  dnia  9.03.2011r.  wchodzi  w  życie  

od 1 września 2012 r. 

Zmiany wprowadzone decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30 czerwca 2014r.  obowiązują    

od dnia 1 września 2014r. 

Zmiany wprowadzone decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 31sierpnia 2015r. obowiązują od 

dnia 1 września 2015 roku. 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 Regulamin Rady Pedagogicznej (rozdz. 3 § 18), 

Załącznik nr 2 Regulamin Rady Rodziców (rozdz. 3 § 19), 

Załącznik nr 3 Regulamin Samorządu Uczniowskiego (rozdz. 3 § 20), 

Załącznik nr 4 Regulamin rekrutacji do liceum (rozdz. 4 § 21), 

Załącznik nr 5 Regulamin biblioteki (rozdz. 5 § 31), 

Załącznik nr 6 Regulamin dyżurów (rozdz. 5 § 33), 

Załącznik nr 7 Regulamin nagród i kar (rozdz. 6 § 38), 

Załącznik nr 8 Regulamin wycieczek (rozdz. 7 § 45), 

Załącznik nr 9 Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego (rozdz. 5 §24). 

         Załącznik nr 10 Wewnątrzszkolny System Oceniania (rozdz. 2 § 6) 

 


