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UCHWAŁA Nr XXXV/204/2013
RADY POWIATU w RADZIEJOWIE
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 a, art. 9 ust. 1 pkt 3 litera b, art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1)) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2013 roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące
w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.
§ 2. Nadaje się Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Akt założycielski w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Utworzoną szkołę włącza się w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Ziemi Kujawskiej w Przemystce.
§ 4. Organizację i zadania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych określa Statut stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radziejowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Włodzimierz Gorzycki
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r.
poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87 i 827.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.
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załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/204/2013
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 września 2010 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 a, art. 9 ust.1 pkt 3 litera b, art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12
ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.) zakłada
się z dniem 1 września 2013 roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych pod nazwą:
„Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Ziemi Kujawskiej
w Przemystce”
Siedziba szkoły:
88-200 Radziejów
Przemystka 21
Typ szkoły:
trzyletnie liceum ogólnokształcące w systemie zaocznym
na podbudowie programowej 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, której
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/204/2013
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 września 2010 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
STATUT SZKOŁY
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Nazwa szkoły, jej siedziba i organy prowadzące:
1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemystce zwane dalej „Liceum” jest szkołą publiczną,
o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, szkoły ośmioklasowej lub szkoły zasadniczej;
2) siedziba Liceum mieści się w Przemystce 21, 88-200 Radziejów;
3) organem prowadzącym dla Liceum jest Powiat Radziejowski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
2. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi
Kujawskiej w Przemystce.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA LICEUM
§ 2.1. Cele i zadania Liceum wynikające z przepisów prawa:
1) dążenie do wszechstronnego rozwoju słuchacza, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej przez harmonijną
realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;
2) kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy i przygotowanie do pracy
w warunkach współczesnego świata przez stworzenie słuchaczom warunków do nabywania tych
umiejętności;
3) przygotowanie słuchacza do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, otwartości na świat
z zachowaniem tożsamości opartej na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny, zdolność rozumienia
i definiowania zmiennej rzeczywistości, śmiałego poszukiwania wśród tego co nowe i nieznane, ale
i wierność zasadom etycznym przez stworzenie słuchaczom możliwości wytyczania swej indywidualnej
ścieżki kształcenia;
4) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
oraz, na podstawie egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości.
2. Zadania zespołów nauczycielskich:
1) cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także wyboru programu nauczania,
b) współorganizowanie, w ramach całego Zespołu, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
d) dokumentowanie swojej pracy i składanie z niej semestralnych sprawozdań na zebraniach Rady
Pedagogicznej;
2) szczegółowe cele i sposoby realizacji zadań w sferze dydaktycznej określa szkolny zestaw programów
nauczania obejmujący programy nauczania z poszczególnych przedmiotów dla każdego oddziału lub
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zespołu, z uwzględnieniem programów nauczania z przedmiotów wyznaczonych do realizacji w zakresie
rozszerzonym dla danego oddziału lub zespołu;
3) szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor
Liceum.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§ 3.1. Organami liceum są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Słuchaczy.
2. Zadania, obowiązki i kompetencje organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 określa Statut Zespołu
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.
3. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Liceum.
4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
5) działalność samorządu reguluje przyjęty przez ten samorząd Regulamin Działalności Samorządu Słuchaczy,
w którym określone zostaną organy będące reprezentantami samorządu w kontaktach z Dyrektorem Liceum
oraz Radą Pedagogiczną.
5. Zasady współdziałania organów Liceum, o których mowa w ust. 1, pkt 1-3 oraz sposób rozwiązywania
sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi
Kujawskiej w Przemystce.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA LICEUM
§ 4.1. Liceum jest szkołą publiczną dla dorosłych o 3-letnim cyklu nauczania, do której uczęszczają
słuchacze od 16 roku życia, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz szkoły zasadniczej. Absolwenci Szkół Zasadniczych mogą być przyjmowani do drugiej
klasy. Liceum, w którym słuchacze promowani są po każdym semestrze, może kształcić w formie zaocznej.
2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Rok
szkolny w poszczególnych oddziałach dzieli się na dwa semestry:
1) semestr pierwszy trwa od września do końca stycznia;
2) semestr drugi trwa od lutego do czerwca.
3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Jednostka
lekcyjna trwa 45 min. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy realizujących naukę w formie zaocznej odbywają się
we wszystkich semestrach. Ze względu na organizacje roku szkolnego, zajęcia, o których mowa, mogą
odbywać się dwa razy w miesiącu i trwać dłużej niż przez dwa dni, włącznie z możliwością ich odbywania
w niedzielę.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w semestralnym
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania wskazanym przez
nauczyciela uczącego danego przedmiotu, który do użytku w szkole dopuszczony został przez Dyrektora
szkoły.
6. Liczba słuchaczy w oddziale, w zasadzie, nie powinna przekroczyć 30 słuchaczy.
7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych określa semestralny
rozkład zajęć w Liceum kształcącym w formie zaocznej, ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie
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zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
możliwości lokalowych szkoły.
8. W oparciu o aktualne przepisy w sprawie ramowych planów nauczania oraz zatwierdzony arkusz
organizacyjny Liceum Dyrektor:
1) wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;
2) dokonuje na każdy semestr podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa.
9. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.
10. Dyrektor Liceum na początku każdego roku szkolnego powierza każdy oddział szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej opiekunem. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności
pracy wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
1) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy poprzez programowanie i organizowanie
procesów wychowawczych w grupach;
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w powierzonych oddziałach (grupach);
3) śledzenie postępów i wspomaganie słuchaczy w osiąganiu wiadomości i umiejętności wynikających
z realizowanych procesów dydaktycznych;
4) przeciwdziałanie opuszczaniu przez słuchacza zajęć edukacyjnych, badanie przyczyn ich powstawania,
sporządzanie zestawień frekwencji za miesiąc i semestr;
5) zapoznanie słuchaczy ze statutem liceum i obowiązującymi zasadami ich oceniania, klasyfikowania
i promowania;
6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, indeksy, protokoły
egzaminów) wypisywanie świadectw szkolnych, a także współdziałanie z administracją szkoły w zakresie
funkcjonowania Liceum.
11. W realizacji zadań statutowych Liceum korzysta z bazy lokalowej Zespołu. Zajęcia edukacyjne
prowadzone są w gabinetach przedmiotowych z możliwością korzystania z ich wyposażenia, sprzętów
i pomocy dydaktycznych.
12. Słuchacze mają nieograniczony dostęp do biblioteki szkolnej w Zespole, w której słuchaczom
w szczególności:
1) udostępniane są książki i inne źródła informacji;
2) umożliwia się korzystanie z centrum informacji multimedialnej;
3) tworzone są warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
4) umożliwia się dostęp do biblioteki w godzinach jej funkcjonowania dla uczniów Zespołu, a także, według
odrębnego planu, podczas zajęć lekcyjnych i przed lub po ich zakończeniu w Liceum.
ROZDZIAŁ V
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE SŁUCHACZY
§ 5. Model absolwenta Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Absolwent Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych umie:
1) wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę;
2) korzystać ze źródeł informacji dotyczących różnych dziedzin życia;
3) efektywnie działać w oparciu o obowiązujące normy moralno-etyczne;
4) prezentować własny punkt widzenia, uwzględniać poglądy innych ludzi, być tolerancyjnym;
5) poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie w języku ojczystym i przynajmniej w stopniu podstawowym
w drugim języku;
6) rozwijać swą osobowość korzystając z różnych form kształcenia;
7) być otwartym na potrzeby innych, efektywnie współdziałać w zespole;
8) świadomie korzystać z dóbr kultury zarówno współczesnej, jak i stanowiącej o naszej tożsamości;
9) współtworzyć rzeczywistość wspólnie z najbliższym środowiskiem.
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ROZDZIAŁ VI
CELE WEWNĄTSZKOLNEGO OCENIANIA
§ 6.1. WOS reguluje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.
2. Informuje słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
3. Wspomaga słuchaczy w planowaniu własnego rozwoju i motywuje do dalszej pracy.
4. Dostarcza nauczycielom informacji o postępach i specjalnych uzdolnieniach słuchacza.
5. Umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod w pracy dydaktycznej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i sposoby informowania
słuchaczy;
2) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych zajęć według skali i w formach
przyjętych w szkole;
3) ocenianie semestralnych prac kontrolnych;
4) przeprowadzanie i ocenianie egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych;
5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności słuchacza
wnoszącego uzasadnione zastrzeżenia, o których mowa w § 9 ust. 1.
7. Ocenianie pełni funkcję:
1) diagnostyczną (monitorowanie postępów słuchacza i określanie jego indywidualnych potrzeb);
2) klasyfikacyjną.
8. Oceny dzielą się na:
1) bieżące z prac kontrolnych i ćwiczeń warunkujące dopuszczenie słuchacza do egzaminu semestralnego;
2) klasyfikacyjne semestralne z egzaminów pisemnych i ustnych. Oceny są ustalane w stopniach według skali
określonej w statucie szkoły.
ROZDZIAŁ VII
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY
§ 7.1. Oceny cząstkowe oraz klasyfikacyjne semestralne ustala się w sześciu stopniach według następującej
skali:
1) stopień celujący - 6 - cel;
2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
3) stopień dobry - 4 - db;
4) stopień dostateczny -3 - dst;
5) stopień dopuszczający - 2 - dop;
6) stopień niedostateczny -1 - ndst.
2. Na początku każdego semestru (na pierwszych zajęciach) nauczyciel informuje słuchaczy
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania i oceniania wiedzy słuchaczy. Zapoznaje również słuchaczy z materiałami
źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych oraz z metodyką samodzielnej pracy i sposobem
prowadzenia notatek.
3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w formie:
1) prac kontrolnych wykonanych przez słuchacza ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania;
2) ćwiczeń praktycznych wymaganych z zajęć, dla których są one przewidziane programem nauczania;
3) egzaminów semestralnych.
4. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane
z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w terminach określonych przez Dyrektora szkoły w harmonogramie
sesji egzaminacyjnej.
1) Do egzaminu semestralnego w Liceum kształcącym w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który
uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co
najmniej 50% czasu przewidzianego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac
kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające;
2) W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.
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Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny co najmniej
dopuszczającej.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych
w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Liceum.
Termin ten powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później, niż do końca lutego lub
po zakończeniu semestru wiosennego nie później, niż do dnia 31 sierpnia.
6. Podstawą do wyznaczenia słuchaczowi terminu dodatkowego egzaminu semestralnego jest:
1) pisemna prośba słuchacza adresowana do Dyrektora szkoły złożona w ciągu 3 dni od daty egzaminu, do
którego słuchacz nie przystąpił;
2) dołączony do prośby dokument potwierdzający brak możliwości przystąpienia do egzaminu, np.
zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie wydane przez pracodawcę stwierdzające konieczność świadczenia
pracy przez słuchacza w dniu egzaminu lub inne, ważne udokumentowane przyczyny losowe.
O wyznaczeniu słuchaczowi terminu egzaminu dodatkowego decyduje dyrektor szkoły.
7. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz
ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.
8. Słuchacz Liceum może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego jeżeli z części pisemnej
tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach
i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego
i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną
z części pisemnej egzaminu semestralnego.
10. Egzamin ustny ma formę indywidualnej odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań lub ćwiczeń
praktycznych. Czas trwania odpowiedzi w części ustnej nie powinien przekraczać 15 minut. Ilość
przygotowanych zestawów pytań i ćwiczeń powinna być większa, niż liczba słuchaczy przystępujących do
egzaminu.
11. Egzaminy pisemne i ustne ze wszystkich zajęć edukacyjnych ocenia się według skali, o której mowa
w ust. 1.
12. Egzaminy semestralne odbywają się po zakończeniu zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu
w semestrze.
13. Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych są wpisywane do protokołu egzaminacyjnego, dziennika,
arkusza ocen i do indeksu słuchacza.
14. Nauczyciel:
1) ma obowiązek poinformować słuchacza o zakresie wymagań i terminie egzaminów z dwutygodniowym
wyprzedzeniem;
2) ma obowiązek omówić prace kontrolne w terminie czterech tygodni od ich złożenia przez słuchacza;
3) udostępnia słuchaczowi sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz pisemne prace z egzaminów
semestralnych na jego prośbę;
4) przechowuje prace kontrolne przez okres kolejnego semestru;
5) przekazuje słuchaczom informacje o wynikach egzaminu semestralnego pisemnego na co najmniej 3 dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (o ocenie z egzaminu ustnego słuchacz jest
informowany bezpośrednio po zakończeniu egzaminu).
15. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się
zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej
i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
16. Słuchaczowi Liceum, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy
eksternistycznie z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
17. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 16, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
„zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.
18. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 17, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
„zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest
równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej
z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.
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ROZDZIAŁ VIII
EGZAMINY POPRAWKOWE
§ 8.1. Egzamin poprawkowy:
1) słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku oceny niedostatecznej semestralnej z jednych
lub za zgodą Rady Pedagogicznej dwóch zajęć edukacyjnych;
2) egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi Liceum wyznaczono zgodnie
z § 7 ust. 6 dodatkowy termin egzaminu semestralnego;
3) egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zakończeniu semestru jesiennego w terminie
do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia;
4) egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie (z wyjątkiem technologii informacyjnej, z której
egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych);
5) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu,
pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pracę pisemną
słuchacza i zwięzłą informację na temat ustnych odpowiedzi słuchacza;
6) słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły nie później, niż do
końca września w semestrze wiosennym i nie później, niż do końca marca w semestrze jesiennym;
7) słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr wyższy.
ROZDZIAŁ IX
TRYB ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ
§ 9.1. Słuchacz może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem i wyznacza odpowiednio na ostatni tydzień ferii letnich
lub zimowych, a w przypadku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 – w ciągu 7 dni od odwołania.
4. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel z danej szkoły prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji.
W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć.
6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania (zadania)
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły po zakończeniu
semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do
31 sierpnia.
11. Przepisy zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi
5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ X
UKOŃCZENIE SEMESTRU, SZKOŁY
§ 10.1. Słuchacz kończy semestr i otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał semestralne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Słuchacz kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
ROZDZIAŁ XI
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 11.1. Prawa i obowiązki a także zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli określa Statut
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.
2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania na podstawie indywidualnych zakresów
czynności przydzielonych przez Dyrektora Zespołu. W przypadku sekretarza szkoły, głównego księgowego
oraz kierownika gospodarczego zakres obowiązków, kompetencje oraz odpowiedzialność określa Statut,
o którym mowa w ust. 1.
ROZDZIAŁ XII
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
§ 12.1. Słuchacz ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
2) pobytu w szkole w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
8) wpływania na życie Liceum przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach
działających w Liceum;
9) przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
2. W przypadku nieprzestrzegania praw słuchacza, słuchacz ma prawo do złożenia skargi:
1) do Dyrektora w stosunku do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi:
a) Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 14 dni od jej wpływu i podejmuje decyzję rozstrzygającą
w ramach swoich kompetencji,
b) w przypadku brak kompetencji, Dyrektor przesyła ją do rozpatrzenia kompetentnym organom z opinią
o sprawie;
2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w stosunku Dyrektor Liceum.
3. Obowiązki słuchacza Liceum:
1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły, a w szczególności:
a) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z wymaganiami nauczyciela
prowadzącego zajęcia;
b) wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad podnoszeniem wiedzy
i umiejętności, uczestnictwo w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;
2) dbałość o schludny i nieprowokujący wygląd;
3) nieużywanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np. mp3, aparatów
fotograficznych, dyktafonów, itp.) podczas udziału w zajęciach dydaktycznych;
4) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Liceum oraz pozostałych słuchaczy,
a w szczególności:
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a) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
Liceum,
b) godne zachowanie się w każdej sytuacji na terenie Liceum i poza nim, szczególnie podczas jego
reprezentowania,
c) dbanie o kulturalny sposób wypowiadania się,
d) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
e) szanowanie przekonań i poglądów innych,
f) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
5) inne obowiązki słuchacza:
a) przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
b) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Liceum,
c) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie
jej autorytetu,
d) na koniec każdego roku szkolnego rozliczanie się z agendami Liceum.
ROZDZIAŁ XIII
NAGRODY I KARY DLA SŁUCHACZY
§ 13.1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwołania się od kary:
1) nagrody:
a) Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy ma prawo nagradzać
słuchaczy. Nagrody przyznawane są za:
- wyniki w nauce,
- pracę słuchaczy na rzecz szkoły i środowiska,
b) Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy, dyplomów lub pochwał;
2) kary:
a) słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Liceum, regulaminów wewnętrznych, czyny
sprzeczne z prawem, postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na społeczność szkoły:
- upomnieniem opiekuna klasy,
- nagana opiekuna klasy,
- upomnieniem Dyrektora szkoły,
- naganą Dyrektora szkoły,
- zawieszeniem w czynnościach słuchacza na mocy uchwały Rady Pedagogicznej,
- skreślenie z listy słuchaczy,
b) kara może być rozszerzona o zadośćuczynienie materialne, pokrycie strat, przeproszenie osób,
w stosunku do których słuchacz zachował się niewłaściwie.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć na wniosek Dyrektora szkoły lub członka Rady Pedagogicznej uchwałę
o skreśleniu słuchacza z listy, jeżeli:
1) nie został promowany na następny semestr z powodu zaniedbania obowiązków;
2) zostało wydane w stosunku do słuchacza orzeczenie lekarskie o braku warunków zdrowotnych do
kontynuowania nauki w Liceum;
3) otrzymał prawomocny wyrok skazujący sądu;
4) otrzymał w roku szkolnym po raz drugi naganę Dyrektora szkoły;
5) jeśli zachowanie słuchacza jest agresywne i zagraża bezpieczeństwu słuchaczy lub innych osób;
6) dopuścił się kradzieży mienia szkolnego lub prywatnego w szkole;
7) zajmuje się dystrybucją narkotyków lub środków odurzających, jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających na terenie szkoły;
8) nie przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
9) destrukcyjnie wpływa na społeczność słuchaczy.
3. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Dyrektor Liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w tej
sprawie.
4. Tryb odwołania się od otrzymanej kary:
1) od kary wymierzonej przez opiekuna służy odwołanie do Dyrektora Liceum w terminie 7 dni od daty
wymierzenia;
2) od kary wymierzonej przez Dyrektora Liceum przysługuje słuchaczowi prawo odwołania się do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni, za pośrednictwem Dyrektora szkoły;
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3) odwołanie słuchacza do organu nadzorującego Liceum, o którym mowa w pkt 2, Dyrektor przekazuje
niezwłocznie temu organowi, ze stanowiskiem uzasadniającym wymierzenie kary.
ROZDZIAŁ XIV
ZASADY REKRUTACJI SŁUCHACZY DO LICEUM
§ 14.1. Rekrutacja słuchaczy do Liceum prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół publicznych i ustaleniami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor Liceum określa szczegółowe zasady rekrutacji i podaje w ofercie edukacyjnej Zespołu do
końca lutego każdego roku.
3. Kandydaci do Liceum muszą posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej zawodowej
i mieć ukończone 16 lat życia.
4. Przyjęcia słuchacza na semestry wyższe niż pierwszy dokonuje Dyrektor Liceum w oparciu o odrębne
przepisy.
5. Kandydaci do Liceum podanie o przyjęcie składają na ustalonym przez szkołę druku.
6. Okres rekrutacji na wolne miejsca trwa do dnia 31 sierpnia każdego roku.
ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.1. Tablice i pieczęcie Liceum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę
Zespołu i nazwę Liceum i brzmią: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi
Kujawskiej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemystce, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pieczęć urzędowa Liceum zawiera napis: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemystce i nie
zawiera nazwy Zespołu Szkół, do którego należy.
ROZDZIAŁ XVI
DOKUMENTACJA I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 16.1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej Liceum określają odrębne przepisy.
3. Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ
prowadzący.
ROZDZIAŁ XVII
NADRZĘDNA ROLA STATUTU ZESPOŁU
§ 17.1. Postanowienia Statutu Liceum stanowiące odmiennie niż Statut Zespołu Szkół, do którego należy
Liceum tracą moc na rzecz postanowień Statutu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.
2. Wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Liceum, których nie uwzględniają przepisy niniejszego
Statutu, rozstrzyga się na podstawie statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi
Kujawskiej w Przemystce.

