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M I S J A 

 

Radość uczenia się – zapewniamy przyjazne, ciepłe i twórcze otoczenie, zachęcające do 

nauki i indywidualnego rozwoju. 

 

 

FILOZOFIA  

 

Filozofia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego nr 32 im. Jeana Monneta wzmacnia 

interdyscyplinarne podejście do kształcenia młodych ludzi tak, by stawali się oni 

społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie 

sprawę z różnorodności świata. Misją szkoły jest rozbudzanie ciekawości uczniów, by 

mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze przemyślany program pozwala 

im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, wspierając jednocześnie własne opinie i 

idee. 

 

Skupiamy się na rozwoju młodych ludzi – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i 

kulturalnym, jako wzmocnieniu ich rozwoju naukowego. 

 

Definiujemy międzynarodową edukację jako wielopoziomowy, ciągły proces, pomagający 

uczniom zrozumieć nowe wyzwania stawiane przez współczesny świat i – reagować na nie. 

 

Takie myślenie o edukacji jest wspólną cechą programów stworzonych zgodnie z 

międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. 

 

Wszystkie programy wprowadzone w naszej szkole dążą do zwiększenia wrażliwości 

ucznia na potrzeby i doznania innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich 

miejsce w międzynarodowej wspólnocie i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami 

globalnej społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Zwrotom i wyrażeniom użytym w Statucie i pisanym wielką literą nadano następujące 

znaczenie:  

1) Dyrektor - najwyższy organ Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego nr 32 im. 

Jeana Monneta w Warszawie upoważniony do reprezentowania go na zewnątrz; 

2) IB – International Baccalaureate z siedzibą w Genewie (Szwajcaria), 

Organizacja Matury Międzynarodowej realizująca trzy programy edukacyjne: 

Primary Years Programme, Middle Years Programme oraz Diploma 

Programme; 

3) Kurator - organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą;  

4) MIS - Monnet International School; zespół szkół międzynarodowych 

(obejmujący Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 w Warszawie), oferujący 

programy International Baccalaureate na wszystkich poziomach: w przedszkolu, 

szkole podstawowej i liceum.  

5) MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

6) Nauczyciel - wychowawca i inny pracownik pedagogiczny Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego nr 32 w Warszawie; 

7) Opiekun - prawny opiekun Ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad Uczniem; 

8) Osoba prowadząca Szkołę - organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 3 pkt 

5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 

425 z późn. zm.), 

9) PLO/Szkoła - Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 w Warszawie, 

stanowiące niepubliczne liceum ogólnokształcące z oddziałami 

międzynarodowymi, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 7 LO, zgodnie z 

zaświadczeniem Nr 11/LO/92[7] z dnia 29 stycznia 2019 r., którego ukończenie 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

zaś w razie realizacji programu IBDP i zdania międzynarodowego egzaminu 

maturalnego – uzyskanie dyplomu IB; 

10) program IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme, program 

matury międzynarodowej pod nazwą International Baccalaureate – Diploma 

Programme realizowany w ramach nauczania w Prywatnym Liceum 

Ogólnokształcącym nr 32, którego szczegółowe zasady realizacji określają 

odrębne przepisy zawarte w dokumencie General Regulations Diploma 

Programme opublikowanym przez IBO (International Baccalaureate 

Organization z siedzibą w Genewie (Szwajcaria); 

11) Sekretariat - jednostka organizacyjna PLO, której zakres obowiązków obejmuje 

czynności związane z obsługą administracyjną PLO, w tym w szczególności 

bieżącą koordynacją przepływu informacji, dokumentów, korespondencji 

pomiędzy Uczniami i ich Opiekunami a PLO. Korespondencję e-mailową 



adresowaną do Sekretariatu PLO należy kierować na adres e-mail: 

liceum@monnetinternationalschool.pl; 

12) Statut - niniejszy dokument wraz z załącznikami;  

13) Strona internetowa PLO – http://www.maturamiedzynarodowa.pl/liceum/; 

14) Uczeń - osoba pobierająca naukę, w imieniu której Opiekun zawarł Umowę o 

kształcenie ucznia w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym nr 32, 

wchodzącym w skład zespołu Monnet International School w Warszawie;  

15) UoSO - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 

poz. 425 z późn. zm.); 

16) UPrO – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 nr 59 z 

późn. Zm.); 

17) Wychowawca - Nauczyciel, któremu opiece wychowawczej powierzono jeden 

oddział; 

18)  EE (Extended Essay) – dłuższa praca pisemna sprawdzana przez 

egzaminatorów IBO. 

2. Wprowadzone w Statucie nagłówki służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie będą 

miały wpływu na interpretację Statutu, chyba że w nagłówku użyty został wyraz lub 

zwrot zdefiniowany powyżej. 

3. Załączniki wymienione w Statucie stanowią jego integralną część, chyba że co innego 

wynika wprost z treści Statutu. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami 

Statutu a postanowieniami Załączników pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.  

 

§ 2 

1. PLO jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów UPrO.  

2. PLO powstało w 1992 r. 

3. Siedziba PLO mieści się przy ul. Belwederskiej 6a w Warszawie (00-762 Warszawa). 

4. PLO należy do Zespołu Szkół Międzynarodowych - Monnet Interantional School - 

obejmującego placówki edukacyjne realizujące - poza podstawami programowymi 

kształcenia ogólnego i ramowymi planami nauczania określonymi w sposób przewidziany 

przepisami UoSO i UPrO - programy Organizacji Matury Międzynarodowej - International 

Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie (Szwajcaria): Primary Years Programme, 

Middle Years Programme, Diploma Programme.  

5. We wdrażaniu międzynarodowych programów i metod uczenia, a także – innych innowacji 

edukacyjnych oraz dzieleniu się doświadczeniami z tego procesu PLO korzysta ze wsparcia 

„Fundacji Support” z siedzibą w Warszawie, ul. Pustułeczki 27 KRS: 0000335675 

orazinnych organizacji propagujących dobre praktyki edukacyjne. 

 

§3 

1. Założycielem i osobą prowadzącą Szkołę jest Hanna Buśkiewicz - Piskorska. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad PLO oraz wykonującym względem PLO 

inne zadania i kompetencje szczegółowo określone w UPrO jest Mazowiecki Kurator 

Oświaty.  

3. Nadzór pedagogiczny nad realizacją programu IBDP w PLO poza organem określonym w 

ust. 2 niniejszego paragrafu sprawuje IBO. 



ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PLO 

 

§4 

1. PLO realizuje cele i zadania określone przepisami UPrO oraz przepisami wykonawczymi, 

jak również przepisami obowiązującymi szkoły i placówki edukacyjne należące do 

programu IBDP, w szczególności: 

a) zapewnia wszechstronne wykształcenie Ucznia, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego 

dobra, jak również indywidualnych zainteresowań i potrzeb, a także możliwości 

psychofizycznych; 

b) przygotowuje Ucznia do podjęcia studiów wyższych w kraju lub poza jego granicami na 

uczelniach publicznych lub niepublicznych; 

c) umożliwia Uczniom kontakty zagraniczne m.in. poprzez organizowanie wymiany 

międzynarodowej, realizację programu IBDP, udział w programach współfinansowanych 

przez Unię Europejską oraz doskonalenie metod nauczania języków obcych; 

d) wspiera Opiekunów w ich funkcji wychowawczej; 

e) stwarza warunki do respektowania odrębności kulturowej i światopoglądowej; 

f) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  

g) szanuje przekonania religijne i światopoglądowe pracowników Szkoły oraz społeczności 

uczniowskiej. 

2. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze PLO poza odpowiednimi przepisami UPrO 

określa Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowiący załącznik nr 2 do Statutu. 

Statutowe cele i zadania PLO realizuje Dyrektor, Nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

niebędący Nauczycielami we współpracy z Uczniami, Opiekunami, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i 

kulturalnymi w porozumieniu z osobą prowadzącą Szkołę. 

ROZDZIAŁ III - ORGANY PLO I ICH KOMPETENCJE 

 

§5 

1. PLO jest samorządną społecznością Uczniów, Nauczycieli i Opiekunów kierowaną przez jej 

organy. 

2. Organami PLO są: 

a) Dyrektor; 

b) Rada Pedagogiczna;  

c) Pełnomocnik Dyrektora do spraw jakości kształcenia; 

d) Koordynator IBDP; 

e) Koordynator Curriculum; 

f) Koordynator CAS; 

g) Koordynator Extended Essay; 

h) Zespół do spraw optymalizacji efktów  pracy szkoły; 

i) Samorząd Uczniowski. 

 

§6 

1. Dyrektor jest najwyższym organem Szkoły. 



2. Dyrektorem jest osoba prowadząca Szkołę, o której mowa w § 3 Statutu lub osoba, którą 

osoba prowadząca Szkołę powołała na stanowisko Dyrektora. 

3. Dyrektor: 

a) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

c) sprawuje opiekę nad Uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; 

e) dysponuje środkami finansowymi powierzonymi mu przez osobę prowadzącą Szkołę i 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczniom i Nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

g) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

h) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego Ucznia; 

i) może skreślić Ucznia z listy Uczniów w razie spełnienia przesłanek określonych w 

Statucie; 

j) dopuszcza programy nauczania;  

k) zapewnia realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego określonych w 

sposób przewidziany przepisami UoSO i UPrO; 

l) zapewnia realizację programu IBDP; 

m) w celu motywowania i dyscyplinowania Uczniów może zawierać kontrakty dwustronne 

lub trójstronne z Uczniami i ich Opiekunami. Kontrakty dotyczą uzyskania przez ucznia 

określonych wyników w nauce i określonej frekwencji w danym semestrze. 

Wypełnienie kontraktu jest warunkiem pozostania ucznia w Szkole. 

4. Dyrektor jest kierownikiem PLO dla zatrudnionych Nauczycieli i pracowników niebędących 

Nauczycielami.  

5. W przypadku, gdy Dyrektorem nie jest osoba prowadząca Szkołę, Dyrektor: 

a) przedstawia osobie prowadzącej Szkołę opinię w przedmiocie zatrudniania i zwalniania 

Nauczycieli oraz pracowników niebędących Nauczycielami, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że opinia ta nie jest wiążąca dla osoby prowadzącej Szkołę; 

b) po uprzednim wyrażeniu zgody osoby prowadzącej Szkołę przyznaje nagrody oraz 

wymierza kary porządkowe Nauczycielom i pracownikom niebędącym Nauczycielami; 

c) może przydzielić Nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego umową, na podstawie której Nauczyciele są zatrudnieni, lub po 

uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą Szkołę, dodatkowo płatne zajęcia 

dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze i inne wynikające z organizacji pracy PLO; 

d) przedstawia osobie prowadzącej PLO do zatwierdzenia zmiany w Statucie. 

6. W przypadku gdy Dyrektorem jest osoba prowadząca Szkołę, wówczas czynności, o których 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Dyrektor wykonuje niezależnie. 

7. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Organami Szkoły i Opiekunami 

Uczniów. 

8. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor, a w przypadku braku 

stanowiska Wicedyrektora - Nauczyciel wyznaczony przez osobę prowadzącą Szkołę. 



9. Na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Wicedyrektor przejmuje obowiązki 

Dyrektora w zakresie i na warunkach przez niego ustalonych, zgodnie z podpisanym przez 

Wicedyrektora zakresem obowiązków. 

 

§7 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. Rada Pedagogiczna stanowi organ kolegialny PLO w zakresie realizacji jego statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor oraz Nauczyciele. W zebraniach Rady 

Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoba prowadząca Szkołę, 

a także osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

 

§8  

RADA PEDAGOGICZNA. SPOSÓB I TRYB DZIAŁANIA 

 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie śródrocznym i rocznym w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

Uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, osoby prowadzącej Szkołę, z inicjatywy Dyrektora albo co najmniej 

1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  

3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności Szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z Regulaminem Rady 

Pedagogicznej. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w sposób jawny, z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.  

7. Na wniosek członków Rady Pedagogicznej głosowanie nad uchwałami może odbywać się 

w sposób tajny. Decyzję o głosowaniu tajnym podejmuje Przewodniczący Rady 

Pedagogicznej na podstawie głosowania jawnego, na zasadach określonych w ust. 6 

niniejszego paragrafu. W przypadku głosowania tajnego powołuje się komisję skrutacyjną 

w liczbie 3 (trzech) osób. Komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który 

dołączony jest do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej.  



8. Głosowania dotyczące spraw, których rozstrzygnięcie dotyczy praw i obowiązków 

oznaczonych osób (sprawy pracownicze), odbywają się w sposób tajny. 

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste Uczniów 

lub Opiekunów, a także Nauczycieli i pracowników niebędących Nauczycielami.  

§9 

RADA PEDAGOGICZNA. KOMPETENCJE 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów; 

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Szkole; 

c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy Uczniów; 

d) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy PLO; 

e) przygotowanie projektu Statutu albo jego zmian i przedstawienie do zatwierdzenia 

przez osobę prowadzącą Szkołę; 

f) ustalanie do 1 września kalendarium roku szkolnego, uwzględniającego terminy m.in. 

sesji egzaminacyjnych, ferii, warsztatów wyjazdowych, dodatkowych dni wolnych, o 

których mowa w § 20 Statutu, posiedzeń Rady Pedagogicznej, spotkań z Opiekunami; 

g) uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności: 

a) organizację pracy PLO, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

b) propozycje Dyrektora o przyznaniu Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

c) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

d) programy nauczania; 

e) projekt Statutu albo jego zmian zaproponowany przez inne organy PLO; 

f) decyzje o skreśleniu Uczniów. 

 

§ 10 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

1. Pełnomocnika wyznacza osoba prowadząca Szkołę. 

2. Pełnomocnik: 

a.  prowadzi obserwacje i hospitacje zajęć dydaktycznych, z których sporządza 

notatki; 

b. jest opiekunem Nauczycieli PLO w procesie awansu zawodowego; 

szkoli i wspomaga Nauczycieli PLO. 

 

§11 



KOORDYNATOR IBDP 

 

1. Koordynatora IBDP wyznacza osoba prowadząca Szkołę. 

2. Koorydnator IBDP koordynuje i odpowiada za realizację w PLO programu IBDP; 

3. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Koordynatora IBDP określają 

postanowienia „Regulaminu IBDP w oddziałach realizujących maturę międzynarodową”, 

stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu. 

 

§12 

KOORDYNATOR CURRICULUM 

 

1. Koordynatora Curriculum wyznacza osoba prowadząca Szkołę.  

2. Koordynator Curriculum podejmuje czynności mające na celu utrzymanie spójności działań 

programowych w MIS na wszystkich poziomach nauczania (przedszkole, szkoła 

podstawowa, gimnazjum i liceum) oraz odpowiada za zgodność działań programowych z 

filozofią nauczania IB a w szczególności: 

a) odpowiada za wizualizację na terenie szkoły profilu ucznia i misji szkoły; 

b) współpracuje z psychologiem, wychowawcami i nauczycielami w zakresie 

tworzenia i realizacji programu wychowawczego związanego z misją szkoły i 

profilem ucznia IB; 

c) dokonuje hospitacji i obserwcji zajęć dydaktycznych oraz godzin 

wychowawczych pod kątem ich zgodności z misją szkoły i profilem ucznia IB i 

sporzadza z nich notatkę; 

d) dba o to, by wszelkie aktywności lekcyjne i pozalekcyjne podejmowane przez 

uczniów i nauczycieli były zgodne z filozofią programu IB; 

e) aktywizuje uczniów do rozwijania się, realizowania pasji oraz potrzeb - 

kulturalnych, społecznych, sportowych, wolontariackich, rozrywkowych - w 

ramach społeczności szkolnej; 

f) odpowiada za organizację dni otwartych dla kandydatów oraz promocję szkoły. 

 

 

§13 

KOORDYNATOR CREAVITY ACTIVITY SERVICE (CAS) 

 

1. Koordynatora CAS wyznacza osoba prowadząca Szkołę. 

2. Koordynator CAS odpowiada za popularyzowanie idei, założeń i filozofii programu IB 

Creativity - Activity - Service wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Koordynatora CAS określają postanowienia 

„Regulaminu IBDP w oddziałach realizujących maturę międzynarodową”, stanowiącego 

załącznik nr 3 do Statutu. 

 

 

 

 



§14 

KOORDYNATOR EXTENDED ESSAY (EE) 

 

1. Koordynatora EE wyznacza osoba prowadząca Szkołę. 

2. Koordynator nadzoruje proces tworzenia EE przez uczniów 

3. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Koordynatora EE określają 

postanowienia „Regulaminu IBDP w oddziałach realizujących maturę 

międzynarodową”, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu. 

 

§15 

ZESPÓŁ DO SPRAW OPTYMALIZACJI EFEKTÓW  PRACY SZKOŁY 

 

1. Przewodniczącego wyznacza osoba prowadząca Szkołę. 

2. Członków zespołu wskazuje przewodniczący. 

3. Celem pracy  zespołu jest optymalizowanie warunków uczenia się oraz organizacji roku 

szkolnego w liceum pod kątem efektywności uczniów i ich dobrostanu. 

4. Doradza przy wprowadzaniu rozwiązań sprzyjających skuteczności pracy uczniów, ich 

harmonijnemu rozwojowi, energii i entuzjazmowi m.in. przy ustalaniu terminów w DP. 

5. Zespół współpracuje z samorządem szkolnym. 

 

§16 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą Uczniowie, którzy w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem ogółu Uczniów i kieruje działalnością 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego uchwala regulamin Samorządu. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

6. Samorząd Uczniowski wyraża opinię w sprawie skreślenia Ucznia z listy Uczniów. Opinia 

ta nie jest jednak wiążąca dla Dyrektora.  

7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski 

oraz opinie w sprawach dotyczących realizacji praw Uczniów. 

8. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a) wyboru Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

b) wyboru spośród Nauczycieli Rzecznika praw ucznia, który pełniąc tę funkcję 

społecznie, będzie reprezentował Uczniów w celu ochrony ich praw w sytuacjach 

spornych między Uczniami a Nauczycielami lub Dyrektorem; 

c) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 

rozrywkowej, wolontariackiej oraz sportowej zgodnie z potrzebami Uczniów i 

możliwościami organizacyjnymi PLO. 

 

§17 



ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY 

ROZWIAZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

 

1. Zasada swobody działania. 

Organy PLO mają możliwość swobodnego działania w zakresie przysługujących im 

kompetencji. 

2. Zasada współpracy: 

a) organy PLO wzajemnie ze sobą współpracują w wykonywaniu swoich statutowych 

zadań; 

b) każdy z organów PLO uprawniony jest do występowania z wnioskami do innego organu 

PLO.  

3. Zasada informacji. 

Organy PLO winny informować się nawzajem w zakresie bieżącej i planowanej 

działalności, w tym w szczególności o działaniach lub decyzjach mających wpływ na 

działalność pozostałych organów PLO. 

4. Rozwiązywanie sporów: 

a) każdy z organów PLO zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu 

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych zaistniałych w związku ze statutową działalnością 

PLO, z zastrzeżeniem ppkt b; 

b) sytuacje konfliktowe rozstrzygają: 

i. między organami reprezentującymi Nauczycieli, Opiekunów i Uczniów - 

Dyrektor; 

ii. między Uczniami w oddziałach, Uczniami różnych oddziałów lub między 

Uczniem a Nauczycielem - Wychowawcy oddziałów z możliwością odwołania się 

stron do psychologa szkolnego lub Dyrektora;  

iii. między Nauczycielami lub pracownikami niebędącymi Nauczycielami a 

Opiekunami Uczniów – Dyrektor; 

iv. między Nauczycielami a Dyrektorem - organ prowadzący Szkołę, w przypadku 

rozdzielenia tych funkcji. 

c) w razie zaistnienia sytuacji konfliktowej osoba lub organy właściwe do rozstrzygnięcia 

sporu przy podejmowaniu decyzji winny uwzględnić: 

i. racje obu stron; 

ii. informacje pochodzące od ewentualnych świadków konfliktu; 

iii. przyczyny konfliktu; 

iv. dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu; 

v. stadium zaawansowania konfliktu; 

vi. przepisy prawa dotyczące sprawy będącej przedmiotem sporu.  

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych winno odbywać się w warunkach sprzyjających 

swobodnej wypowiedzi stron, w dostosowanym pomieszczeniu, bez obecności osób trzecich. 

6. Decyzja, o której mowa w ppkt c, powinna być należycie uzasadniona, obiektywna i 

zgodna ze Statutem, jak również przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Od decyzji Dyrektora Szkoły strony konfliktu mogą odwołać się do organu prowadzącego 

Szkołę, w przypadku rozdzielenia tych funkcji. 

 



ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY PLO 

 

§18 

1. PLO realizuje program nauczania przygotowujący do międzynarodowego egzaminu 

maturalnego umożliwiającego uzyskanie dyplomu IB. 

Dyplom IB, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzają w rozumieniu 

przepisów UoSo kształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na 

studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią. 

 

§19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną PLO jest oddział. 

2. Liczba Uczniów w oddziale wynosi od 10 (dziesięciu) do 30 (trzydziestu) osób, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że liczba Uczniów w oddziale realizującym program IBDP wynosi od 10 

(dziesięciu) do 45 (czterdziestu) osób.  

3. Dyrektor może utworzyć oddział, w którym liczba Uczniów jest niższa od liczby określonej 

w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Oddziały tworzą klasę. 

5. Oddziałem opiekuje się Wychowawca, który w miarę możliwości organizacyjnych PLO 

pełni swoją funkcję w ciagu całego etapu edukacyjnego oddziału, celem zapewnienia 

ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej.  

6. Oddziały liczące poniżej 10 (dziesięciorga) Uczniów mogą mieć wspólnego Wychowawcę. 

7. Funkcję Wychowawcy przydziela Dyrektor na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie 

roku szkolnego. W oddziałach realizujących program IBDP, liczących poniżej 10 

(dziesięciu) osób funkcję Wychowawcy pełni Koordynator IBDP.  

 

§20 

1. W PLO obowiązuje czteroletni cykl naucznia. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku kalendarzowego, a kończy - 

z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. 

3. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy klasyfikacji. Pierwszy okres klasyfikacji kończy 

się z dniem 31 stycznia. W ciągu ostatnich trzech tygodni przed plenarnym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w PLO organizowana jest sesja egzaminacyjna, którą 

objęci są wszyscy Uczniowie.  

 

§21 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września danego roku kalendarzowego, a 

kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

2. W oddziałach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w 

ostatni piątek kwietnia danego roku kalendarzowego.  

3. W PLO: 



a) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 

grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek; 

b) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego 

zgodnie z terminem ogłoszonym przez ministra; 

c) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i 

kończy w najbliższy wtorek po świętach; 

d) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć dni w tygodniu. 

Wyjątek stanowią zajęcia laboratoryjne i zajęcia podczas wyjazdów warsztatowych.  

5. Dyrektor decyduje o organizacji tygodnia pracy PLO we własnym zakresie po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej.  

6. Dyrektor może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze do 10 dni.  

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, mogą być ustalone: 

a) w dni, w których w PLO odbywa się egzamin maturalny; 

b) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy PLO lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu, 

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, może, 

za zgodą osoby prowadzącej Szkołę, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te 

dni w wyznaczone soboty. 

 

 

§22 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są organizowane w oddziałach.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Przerwy między lekcjami trwają od 5 (pięciu) do 25 (dwudziestu pięciu) minut.  

4. Niektóre z zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być organizowane w formie 

warszatatów przedmiotowych poza budynkiem, w którym prowadzona jest działalność 

statutowa PLO, w muzeach, bibliotekach, instytucjach artystycznych i kulturalno-

oświatowych, w formie sesji naukowych, konferencji, wycieczek, obozów naukowych, 

„zielonej szkoły” lub „białej szkoły”. 

5. W PLO prowadzone są: 

a)  w ramach oddziałów realizujących program klasy pre-DP zajęcia edukacyjne o 

obowiązkowym charakterze z następujących przedmiotów:  

język polski; język angielski; język angielski – pisanie akademickie;  język francuski, 

język hiszpański lub język niemiecki - do wyboru jako kolejny język obcy; historia; 

wiedza o społeczeństwie; historia i teraźniejszość; geografia; biologia; matematyka; 

pisanie matematyczne; fizyka; chemia; wychowanie fizyczne;plastyka; podstawy 

przedsiębiorczości; informatyka; etyka; edukacja dla bezpieczeństwa; metody 



badawcze, wychowanie do życia w rodzinie; poetyka, retoryka, ATL- strategia uczenia 

się. 

Do przedmiotów uzupełniających należą: język angielski – pisanie akademickie; pisanie 

matematyczne; poetyka. 

Do dodatkowych zajęć edukacyjnych należą: metody badawcze; retoryka, ATL- 

strategia uczenia się. 

b) w ramach oddziałów realizujących program IBDP – zajęcia o charakterze 

obowiązkowym przewidziane w ramach programu IBDP, szczegółowo określone w 

„Regulaminie IBDP w oddziałach realizujących maturę międzynarodową”, 

stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu; 

c) zajęcia nieobowiązkowe w postaci kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań; 

d) zajęcia wyrównawcze mające na celu uzupełnienie braków w osiągnięciach 

edukacyjnych Ucznia, uniemożliwiających lub utrudniających mu kontynuowanie 

nauki. 

6. Organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

określa tygodniowy plan zajęć (lekcji) 

 

 

§ 23 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE ZDALNEGO I / LUB HYBRYDOWEGO 

NAUCZANIA 

 

ZDALNE NAUCZANIE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, na podstawie  art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148, z późniejszymi zmianami) 

 

1. Funkcjonowanie rady pedagogicznej. 

Rada pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły podejmuje  decyzje 

zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. 

2. Prowadzenie zajęć. 

a) Wszyscy nauczyciele pracują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, używając platformy Microsoft Teams. 

b) Nauczyciele dokonają weryfikacji i ewentualnie modyfikacji programów nauczania pod 

kątem dostosowania ich do zdalnych metod pracy, potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

c) Tygodniowy zakres treści nauczania realizowany w poszczególnych oddziałach klas 

powinien uwzględniać:  

i) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

ii) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

iii) możliwości psychofizyczne uczniów, 



iiii) przemienne łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia tak, 

by uczeń nie spędzał przed komputerem ponad 4 godzin dziennie.  

d) W celu zapewnienia równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w każdym dniu 

nauczyciele będą: 

i) wpisywać do terminarza w Librusie plan pracy na następny tydzień; najpóźniej w piątek 

do godziny 20.00 - informacje o zakresie materiału przewidzianego na kolejny tydzień, wraz 

z określeniem formy realizacji np. zajęcia on-line, zajęcia realizowane w inne formie,  

ii) realizować lekcje w danym tygodniu przez co najmniej dwukrotne nawiązanie kontaktu 

z uczniami - gdy dany przedmiot jest 3 i więcej razy w tygodniu, lub jednokrotnie - gdy dany 

przedmiot jest 1 lub 2 razy w tygodniu. 

Szczegółowe wytyczne podaje zarządzenie dyrektora szkoły nr 2/2020 z 27 marca 2020 r. 

3. Frekwencja. 

a) Uczniowi, który uczestniczy w lekcjach on-line (ma włączoną kamerę i mikrofon), 

wykonuje zadania, wpisywać w dzienniku „ZWOLNIONY”. 

b) Uczeń, który ma wyłączony mikrofon lub kamerę ma wpis „NIEOBECNY” 

c)  Nie wstawiać spóźnień, mogą one bowiem wynikać z problemów technicznych; jeżeli 

spóźnienia zdarzają się często, informować o tym rodziców i wychowawców. 

Szczegółowe wytyczne podaje zarządzenie dyrektora szkoły nr 2/2020 z 27 marca 2020 r. 

4.  Procedury wystawiania ocen. 

1) Nauczyciel ma obowiązek dostosować przedmiotowy system oceniania do nauczania 

zdalnego. 

a) ocenianie bieżące - obowiązuje  dotychczasowy  system  przewidzianymi w Statucie 

Szkoły sposobami, które można zaadaptować do zdalnego kontaktu z uczniami; 

zaplanowane sprawdziany będą wpisywane do kalendarza w dzienniku Librus – z 

zachowaniem obowiązujących w szkole zasad; nie może być ich więcej niż trzy w tygodniu. 

b) letnia sesja egzaminacyjna zostaje zawieszona. 

c) wystawianie oceny na koniec roku - na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel ma 

obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej ocenie końcoworocznej, wpisując ją do 

Librusa. Ocenę końcową nauczyciel musi wpisać do Librusa na tydzień przed radą 

pedagogiczną. 

2)  ocenianie zachowania. 

Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając uwagi pozytywne i negatywne 

zapisane w Librusie. 

5. Procedury poprawiania ocen. 

Poprawianie przewidywanej oceny odbywa się zgodnie z dostosowanym  do zdalnego 

nauczania przedmiotowym systemem oceniania. 

6. Komunikacja z rodzicami. 

Głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus. 

7. Klasyfikacja.  

Wychowawcy klas na dwa dni przed radą klasyfikacyjną przesyłają pliki z klasyfikacją 

wygenerowane z Librusa do dyrektora szkoły. Wychowawcy zobowiązani są do 

potwierdzenia wystawionych ocen z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

Klasyfikacja  zatwierdzana  będzie przez poszczególne zespoły nauczycieli, zdalnie poprzez 

platformę Microsoft Teams. 



8. Egzaminy.    

1) Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się na pisemną prośbę ucznia lub jego   rodziców 

(opiekunów prawnych). Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i 

jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzony przed radą zatwierdzającą. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w  obecności 

wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć. Egzamin 

odbywa się poprzez platformę Microsoft Teams. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej  lub  w formie ćwiczeń 

praktycznych (to ostatnie dotyczy takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, 

informatyka, plastyka) w czasie rzeczywistym. Zadania egzaminacyjne powinny sprawdzać 

wiadomości i umiejętności z zakresu materiału wynikającego z programu nauczania, a 

ustalona ocena powinna być zgodna z przyjętą skalą i kryteriami. 

Egzaminatorzy sporządzają protokół i zapisują w postaci pliku pdf  pracę ucznia, oba 

dokumenty przesyłają do dyrektora szkoły. 

2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub  w formie ćwiczeń 

praktycznych (to ostatnie dotyczy takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, 

informatyka, plastyka) w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams. 

Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w  obecności 

drugiego nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć i dyrektora szkoły. Egzamin 

odbywa się poprzez platformę Microsoft Teams. 

Egzaminatorzy sporządzają protokół i zapisują w postaci pliku pdf pracę ucznia, oba 

dokumenty przesyłają do dyrektora szkoły. 

Musi być przeprowadzony w ostatnim tygodniu sierpnia, dokładny termin wyznacza 

dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Rekrutacja i egzaminy wstępne. 

  1) Podania i dokumenty kandydaci przesyłają droga mailową. 

  2) Egzaminy wstępne będą przeprowadzone poprzez  platformę Microsoft Teams. 

Szczegółowe wytyczne podaje zarządzenie dyrektora szkoły nr 3 z 27 marca 2020 r. 

 

HYBRYDOWE NAUCZANIE 

Szkoła może wprowadzić nauczanie hybrydowe polegajace na prowadzeniu zajęć 

jednocześnie w formie stacjonarnej i on-line. Klasy/grupy będą uczestniczyły w 

zajęciach wg podanego grafiku. 

 

§24 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

 

1. PLO zapewnia warunki nauki, wychowania i opieki gwarantujące bezpieczeństwo Uczniów. 

2. W PLO obowiązuje „Regulamin bezpieczeństwa Uczniów w czasie lekcji, zajęć i przerw”, 

szczegółowo określający zasady zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom. 

3. Uczniowie klasy pre-DP nie mogą opuszczać terenu Szkoły w czasie trwania zajęć 

lekcyjnych. 



4. Dyrektor organizuje dyżury nauczycielskie pełnione przez Nauczycieli na terenie Szkoły w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczniów, nadzorowania ich zachowania oraz mienia 

szkolnego, szczegółowo określone w „Regulaminie dyżurów Nauczycieli”. 

 

§25 

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ 

 

1. Każda nieobecność Ucznia na przewidzianych tygodniowym planem zajęciach 

dydaktyczno-wychowawczych wymaga pisemnego usprawiedliwienia przez jego Opiekuna, 

za pośrednictwem e-mail na adres Sekretariatu lub dziennika elektronicznego. Zwolnienie 

Ucznia z zajęć lub usprawiedliwienie jego nieobecności należy dostarczyć Wychowawcy 

Ucznia lub do Sekretariatu. Nieobecność Ucznia, trwającą dłużej niż 14 dni, należy 

usprawiedliwić pisemnym oświadczeniem Opiekunów złożonym Dyrektorowi. 

2. Opiekun ucznia ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w terminie jednego tygodnia 

od dnia zakończenia nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności dokonane z 

uchybieniem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie uwzględnione.  

3. Dyrektor zwalnia Ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie dostarczonej opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez Ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas wskazany w tej 

opinii. 

4. Dyrektor zwalnia Ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia Ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza oraz podania Opiekunów na czas wskazany w tej opinii.  

5. Jeżeli okres zwolnienia Ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

§26 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. PLO zapewnia Uczniom i Nauczycielom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz 

czytelni w celu realizacji zadań statutowych PLO, w tym w szczególności realizacji 

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej Uczniów oraz 

kształceniu i doskonaleniu Nauczycieli.  

2. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  

3. Zadania, organizację oraz szczególowy zakres działania biblioteki szkolnej, jak również 

zadania Nauczyciela bibliotekarza określa nadany przez Dyrektora Regulamin biblioteki 

szkolnej.  

4. Biblioteka szkolna i czytelnia są czynne w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do 

piątku przez cały rok szkolny lub w inne wyznaczone godziny, według informacji 

umieszczonej na drzwiach biblioteki. Dyżury biblioteki szkolnej i czytelni w okresie ferii 



letnich i zimowych podawane są do wiadomości Uczniów przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym. Informacja o dyżurach biblioteki 

jest podawana na stronie Szkoły i na tablicy informacyjnej. 

 

§27 

PSYCHOLOG 

 

1. PLO zapewania Uczniom możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy 

psychologicznej.  

2. Korzystanie z indywidualnej pomocy psychologicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Do zadań psychologa należy: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych Uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych Uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron Uczniów; 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju Uczniów; 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów Uczniów; 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym Uczniów; 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

g) pomoc Opiekunom i Nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień Uczniów; 

h) wspieranie Nauczycieli, Wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności przekazywanie 

zespołom uczącym i omawianie dostarczonych przez Opiekunów opinii i orzeczeń z 

poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

i) doradztwo związane z wyborem kierunku kształcenia przy uwzględnieniu 

indywidualnych predyspozycji Ucznia. 

4. W razie takiej potrzeby PLO umożliwia uzyskanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w ramach współpracującej ze Szkołą poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 

§28 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

1. PLO prowadzi działania w zakresie doradztwa zawodowego mające na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 



etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

• obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

• zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• zajęciach z nauczycielem wychowawcą, 

• zajęciach z nauczycielem doradztwa zawodowego. 

 

 

§29 

WOLONTARIAT 

 

1. PLO inicjuje i wspiera działania społeczności szkolnej w ramach wolontariatu. 

2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

3. Opiekunem wolontariatu jest Koordynator CAS lub inny Nauczyciel powołany przez 

Dyrektora. 

4. Szczegółowy regulamin wolontariatu znajduje się w Załaczniku nr 2 do Statutu. 

 

 

ROZDZIAŁ V - ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PLO 

 

§30 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Kandydaci na Ucznia przyjmowani są do PLO po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego.  

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na wniosek Opiekuna kandydata lub na 

wniosek pełnoletniego kandydata, po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej określonej w kwocie 

według stawki na dany rok szkolny i opublikowanej na stronie szkoły. 

3. Opłata rekrutacyjna uiszczana jest jednorazowo na poczet kosztów administracyjnych 

postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.  

4. Opłata rekrutacyjna nie jest uiszczana przez kandydatów na uczniów, o których mowa w 

§31 pkt 3. 

 

 

 

§31 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO KLASY I PRE-DP 

 

1. Kandydaci na Ucznia pierwszej klasy liceum (klasa pre-DP) przyjmowani są do szkoły na 

podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników testu ósmoklasisty, 



egzaminu wstępnego z języka angielskiego ( na poziomie B2) i matematyki oraz rozmowy 

kwalifikacyjnej, po uiszczeniu wpisowego określonego w kwocie według stawki na dany 

rok szkolny i opublikowanej na stronie szkoły. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, dotyczy 

zainteresowań kandydata, jego dotychczasowych wyników i osiągnięć w nauce oraz planów 

na przyszłość. 

3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zwolniony jest od obowiązku 

przystąpienia do egzaminu wstępnego i uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli, będąc 

uczniem Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Jeana Monneta wpisanej pod numerem 95 do 

ewidencji szkół i placówek niepublicznych, otrzymał rekomendacje do klasy I pre-DP. 

4. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji do klasy I pre-DP w danym roku szkolnym 

określa Dyrektor, który następnie podaje je do publicznej wiadomości w terminie do końca 

lutego danego roku szkolnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej PLO 

http://www.maturamiedzynarodowa.pl/liceum/ w zakładce „rekrutacja”. 

5.  

 

§32 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO KLASY III 

REALIZUJĄCEJ PROGRAM IBDP  

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Do klasy III realizującej program IBDP przyjmowani są kandydaci, którzy: 

a) posiadają świadectwo potwierdzające ukończenie drugiej klasy liceum 

ogólnokształcącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny tożsamy 

dokument potwierdzający równorzędny stopień wykształcenia uzyskanego za granicą; 

b) otrzymali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w kwietniu roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne. 

3. Dyrektor może zarządzić dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przed rozpoczęciem 

danego roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc w Szkole.  

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Egzaminacyjna powołana 

przez Dyrektora spośród Nauczycieli programu IBDP. Przewodniczącym Szkolnej Komisji 

Egzaminacyjnej jest Dyrektor lub Koordynator IBDP.  

5. Egzaminatorzy, będący członkami Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej, przygotowują 

zestawy zadań, opracowują kryteria ocen oraz sprawdzają i oceniają prace kandydatów. 

Ocena egzaminatora jest ostateczna. 

6. Nie ma możliwości powtórnego zdawania egzaminu z wybranego przedmiotu 

7. Dyrektor przyjmuje kandydatów do klasy III realizującej program IBDP na podstawie 

wyników rekrutacji i na wniosek szkolnej komisji egzaminacyjnej. 

8. W razie uzyskania jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo mają 

uczniowie PLO. 

9. Harmonogram rekrutacji do klasy III realizującej program IBDP w danym roku szkolnym 

określa Dyrektor, który następnie podaje je do publicznej wiadomości w terminie do końca 

http://www.maturamiedzynarodowa.pl/liceum/


lutego danego roku szkolnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej PLO 

http://www.maturamiedzynarodowa.pl/liceum/ w zakładce „rekrutacja”. 

10. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik nr 3 

 

§33 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  

W TRAKCIE TRWANIA PROGRAMU IB – DP 

 

1. Uczeń realizujący program IBDP w innej szkole, może ubiegać się o przyjęcie do 

realizowanego w ramach PLO programu IBDP. 

2. Szczegółowe zasady przyjęcia ucznia w trakcie trwania programu określa załącznik nr 3. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW PLO. NAGRODY I KARY 

 

§34 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

2. Uczniowie mają prawo do: 

a) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

b) poszanowania godności osobistej; 

c) traktowania uprzejmie i z szacunkiem; 

d) wolności słowa i wolności sumienia oraz inne prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka i Konwencji Praw Człowieka i Obywatela; 

e) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

f) do pracy w otoczeniu schludnym i bezpiecznym, które sprzyja nauce;  

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

h) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

i) działalności Samorządu Uczniowskiego; 

j) redagowania i wydawania gazety; 

k) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem; 

l) wyboru Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

m) jednokrotnego, w trakcie całego cyklu nauki w PLO, nieotrzymania promocji do klasy 

programowo wyższej. 

http://www.maturamiedzynarodowa.pl/liceum/


3. Uczniowie mają obowiązek: 

a) szanować Nauczycieli i pracowników niebędących Nauczycielami oraz siebie 

wzajemnie; 

b) rzetelnie wypełniać obowiązek nauki i wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i 

rozwoju własnej osobowości; 

c) dbać o dobre imię Szkoły, godnie ją reprezentować oraz odnosić się z szacunkiem do 

innych osób; 

d) dbać o mienie Szkoły i mienie instytucji ze Szkołą współpracujących. Za szkody 

wyrządzone w mieniu szkoły i instytucji z nią współpracujących odpowiadają 

Opiekunowie; 

e) szanować cudzą własność – materialną i intelektualną; 

f) przestrzegać dyscypliny szkolnej, w tym w szczególności: 

i.  nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas lekcji. Na początku lekcji wyłączone telefony 

Uczniów powinny zostać zdeponowane we wskazanym przez Nauczyciela 

miejscu. Jeżeli podczas lekcji okaże się, że Uczeń nie oddał telefonu, 

Nauczyciel ma obowiązek odebrać Uczniowi telefon i oddać urządzenie do 

Sekretariatu. Uprawnionym do odbioru telefonu z Sekretariatu jest Opiekun. 

Jeżeli Uczeń odmówi oddania telefonu Nauczycielowi, otrzymuje upomnienie 

od Wychowawcy, a w przypadkach powtarzających się – naganę; 

ii.  przychodzić do Szkoły w ubiorze schludnym, estetycznym, 

niewyzywającym, stosownym do okoliczności; 

iii.  powstrzymać się od ulegania nałogom. W PLO obowiązuje Uczniów 

bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub 

przyjmowania środków odurzających.  

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków, zachowań pożądanych i nagannych Ucznia, jak 

również zasady postępowania PLO stwierdzenia przewinień Ucznia określa „Polityka 

zachowania Uczniów”, stanowiąca załącznik nr 4 Statutu. 

4. W przypadku podejrzenia, że Uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, PLO występuje do Opiekunów o natychmiastowe odebranie Ucznia ze szkoły 

oraz wykonanie odpowiednich testów na obecność alkoholu we krwi lub środków 

odurzających w organizmie. Opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia 

wyników testów do Dyrektora. 

5. W przypadku podejrzenia naruszenia praw Ucznia, Uczeń i jego Opiekun mają prawo złożyć 

do Dyrektora skargę na piśmie, a Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych stron o zajętym 

stanowisku w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania skargi. 

 

 

§35 

NAGRODY DLA UCZNIÓW PLO 

 

1. Dyrektor może przyznawać Uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu następujące 

nagrody: 



a) pochwała; 

b) dyplom uznania; 

c) list pochwalny; 

d) nagrody książkowe na koniec roku szkolnego; 

e) prawo do reprezentowania PLO w konkursach i olimpiadach przedmiotych. 

2. Osoba prowadząca Szkołę na wniosek Dyrektora, jeżeli nie jest nim osoba prowadząca 

Szkołę lub Rady Pedagogicznej może przyznawać Uczniom wyróżniającym się w nauce, 

poza nagrodami, o których mowa w ust. 1 pkt a) - e) niniejszego paragrafu nagrodę pieniężną 

w zależności od możliwości finansowych PLO, zgodnie z „Regulaminem nagród za wyniki 

w nauce”. 

3. Nagrodę pieniężną, o której mowa ust. 2 niniejszego paragrafu za wyniki w nauce może 

otrzymać Uczeń, który osiągnął na koniec okresu klasyfikacji śródrocznej lub rocznej 

średnią z wszystkich ocen co najmniej 5,00 i jego zachowanie ocenione zostało na 

„wzorowe”. Wysokość nagrody lub jej rodzaj zależy od średniej ocen okresów 

klasyfikacyjnych. 

 

§36 

KARY DLA UCZNIÓW 

 

1. Uczeń może być ukarany poprzez: 

a) upomnienie Wychowawcy; 

b) udzielenie nagany Wychowawcy; 

c) upomnienie Dyrektora; 

d) udzielenie nagany Dyrektora; 

e) skreślenie z listy Uczniów. 

2. Rodzaj wymierzonej kary zależy od rangi przewinienia Ucznia, w szczególności rodzaju i 

stopnia naruszenia spoczywających na Uczniu obowiązków, rodzaju i rozmiaru ujemnych 

następstw przewinienia, dotychczasowego zachowania i postawy Ucznia oraz sposobu 

zachowania po dopuszczeniu się przewinienia. Z zastrzeżeniem §36 Statutu, szczegółowe 

zasady wymierzania kar określa „Polityka zachowania Uczniów”, którą uchwala Rada 

Pedagogiczna na wniosek Koordynatora IBDP, stanowiąca załącznik nr 4 Statutu.  

3. Wymierzający karę Wychowawca lub Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie Ucznia i 

jego Opiekuna o wymierzonej karze.  

4. W przypadku kwestionowania przez Ucznia zasadności lub wymiaru kary, o której mowa w 

ust. 1 pkt a) - e) niniejszego paragrafu, Uczniowi lub jego Opiekunowi przysługuje prawo 

odwołania od kary w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania informacji o jej nałożeniu.  

5. Odwołanie od kary, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, powinno być 

sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.  

6. Właściwą do rozpoznania odwołania od kary, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

jest powołana przez Dyrektora Komisja Odwoławcza, w skład której wchodzą 

Wychowawcy oddziałów i psycholog szkolny. Komisja Odwoławcza wydaje 

rozstrzygnięcie, w którym nie uwzględnia odwołania od kary lub uchyla karę i przekazuje 

sprawę do ponownego rozpoznania przez Radę Pedagogiczną. Decyzja Rady Pedagogicznej 

jest ostateczna. 



7. Dyrektor jest zobowiązany udzielić Uczniowi lub jego Opiekunowi pisemnej odpowiedzi na 

odwołanie od kary w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wniesienia odwołania. Odpowiedź 

Dyrektora powinna zawierać uzasadnienie.  

 

§37 

SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW 

 

1. Dyscyplinarne skreślenie z listy Uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej 

Dyrektora, wydanej po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Uczniowskiego, jeżeli Uczeń: 

a) zażywa lub rozpowszechnia środki odurzające; 

b) spożywa/posiada alkohol na terenie/w bezpośrednim otoczeniu PLO albo przebywa na 

terenie/w bezpośrednim otoczeniu PLO w stanie po jego spożyciu lub też spożywa 

alkohol poza terenem PLO w czasie zajęć organizowanych przez PLO; 

c) pali tytoń, posiada i/lub używa e-papierosów na terenie/w bezpośrednim otoczeniu PLO 

lub pali tytoń, posiada i/lub używa e-papierosów poza terenem PLO w czasie zajęć 

organizowanych przez PLO; 

d) zachowuje się wulgarnie, niemoralnie lub agresywnie;  

e) niszczy mienie Szkoły; 

f) działa na szkodę dobrego imienia Szkoły; 

g) otrzymał dwie pisemne nagany Dyrektora w ciągu jednego roku szkolnego; 

h) dwukrotnie otrzymał naganną ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego; 

i) rażąco nie przestrzega innych obowiązków Ucznia, określonych w §31 ust. 2 Statutu 

lub w „Polityce Zachowania Uczniów” stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu. 

2. Opinie Rady Pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, nie mają charakteru wiążącego dla Dyrektora. 

3. Skreślenie z listy Uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, a jeżeli 

Dyrektorem nie jest osoba prowadzącą Szkołę – po zasięgnięciu jej opinii, jeżeli: 

a) nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o kształcenie Ucznia lub; 

b) nie uiszczono wpisowego przewidzianego w umowie o kształcenie Ucznia lub; 

c) doszło do opóźnienia z zapłatą rat czesnego za okres płatności określony w zawartej 

przez Opiekuna danego Ucznia umowie o kształcenie Ucznia. 

d) doszło do wypowiedzenia umowy o kształcenie Ucznia przez jedną ze stron w trybie 

przewidzianym w tej umowie. 

4. Decyzja Dyrektora o skreśleniu z listy Uczniów powinna czynić zadość wymaganiom 

decyzji administracyjnej, określonym przepisami kodeksu postępowania 

adminiastracyjnego. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu wyższego 

stopnia – Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej 

doręczenia.  

 

ROZDZIAŁ VII - PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PLO 

 

§38 



PRAWA PRACOWNIKÓW PLO 

 

1. Nauczyciele oraz pracownicy niebędący Nauczycielami mają prawo do: 

a) poszanowania godności osobistej; 

a) wolności słowa i sumienia oraz wszystkich innych praw wynikających z Konwencji 

Praw Człowieka i Obywatela; 

b) uczestniczenia w życiu Szkoły, wpływania na jej kształt merytoryczny; 

c) jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy, której dokonuje Dyrektor; 

d) uczestniczenia w stowarzyszeniach i organizacjach, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

 

§39 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PLO 

 

1. Zakres obowiązków pracowników niebędących Nauczycielami szczegółowo określa 

zawarta z nimi umowa o pracę.  

2. Nauczyciele oraz pracownicy niebędący Nauczycielami zobowiązani są do wzajemnego 

szacunku, poszanowania godności Ucznia oraz dbania o dobre imię PLO.  

 

§40 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI PLO 

1. Nauczyciele mają obowiązek: 

a) rzetelnego wykonywania swoich obowiązków dydaktycznych i wychowawczych 

względem Uczniów,  

b) dbania o bezpieczeństwo Uczniów w Szkole i w czasie zajęć pozaszkolnych, 

przestrzegania następujących regulaminów: 

i. „Regulaminu bezpieczeństwa Uczniów w czasie lekcji, zajęć i przerw”; 

ii. „Regulaminu dyżurów Nauczycieli”; 

iii. „Regulaminu pracy”; 

c) dawania Uczniom przykładu wysokiej kultury osobistej, przejawiajacej się m.in. w 

dbałości o język komunikacji (nieużywanie wulgaryzmów), dbałości o wygląd 

własny oraz miejsca pracy, reagowania na niekulturalne zachowanie Uczniów, jak 

również nieużywania telefonów komórkowych podczas lekcji; 

d) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z Opiekunami; 

e) sprawiedliwego oceniania postępów w nauce Uczniów; 

f) informowania na bieżąco Opiekunów o wynikach Uczniów. 

2. Do zadań Nauczycieli należy, w szczególności: 

a) realizowanie obowiązującego w Szkole programu nauczania; 

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego Uczniów; 

c) doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych, a zwłaszcza – w 

zakresie komunikowania się z Uczniami; 

d) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy Uczniów; 

e) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 



f) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

g) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i 

uchwał, w tym także – dotrzymywanie terminów ujętych w kalendarium roku 

szkolnego, o którym mowa w §9 ppkt f Statutu; 

h) współpraca z Opiekunami; 

i) przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego opracowanie programu nauczania, 

rozkładu materiału, wymagań edukacyjnych i przedmiotowych zasad oceniania 

zgodnych z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.  

3. Nauczyciele PLO tworzą zespoły związane z realizacją programu IBDP. 

4. Nauczyciele realizujący program IBDP: 

a) przyjmują na siebie dodatkowe obowiazki wynikające z realizacji tego programu; 

b) prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w języku angielskim, z wyłączeniem 

zajęć z języka polskiego oraz innych niż język angielski języków obcych; 

c) prowadzą dokumentację w dzienniku elektronicznym i wysyłają dokumenty poprzez 

elektroniczny system IBIS określone przez IBO i Koordynatora IBDP; 

d) w realizacji swych obowiązków i zadań podlegają ocenie IB, Koordynatora IBDP i 

Dyrektora i osoby prowadzacej Szkołę. 

 

ROZDZIAŁ VIII – SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 

DZIAŁALNOŚĆ PLO 

 

§41 

1. Szkoła jest finansowana z następujących źródeł: 

a) środki własne osoby prowadzącej szkołę – Hanny Buśkiewicz-Piskorskiej; 

b) czesne, wpisowe, opłaty rekrutacyjne, opłaty za zajęcia wyrównawcze; 

c) darowizny osób prawnych i fizycznych na rzecz PLO; 

d) dotacje z budżetu gminy i powiatu; 

e) inne źródła dochodów. 

2. Środkami finansowymi Szkoły dysponuje osoba prowadząca Szkołę. 

3. Wysokość czesnego, wpisowego, opłat rekrutacyjnych, opłat związanych ze świadczeniem 

przedmiotów dodatkowych i zajęć wyrównawczych ustala osoba prowadząca Szkołę. 

4. W oddziałach realizujących program nauczania przygotowujący do egzaminu maturalnego 

umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości liczących poniżej 5 (pięciu) osób, lub w 

klasach realizujących program IBDP, liczących poniżej 10 (dziesięciu) osób, czesne jest 

odpowiednio wyższe niż w pozostałych oddziałach tak, by suma czesnego pokrywała koszty 

kształcenia Uczniów danego oddziału. 

5. Wysokość czesnego może zostać podwyższona w przypadku zmiany opłat zewnętrznych 

uiszczanych przez PLO, w tym w szczególności wysokości czynszu za siedzibę, 

zaadaptowaną na potrzeby świadczenia usług będących przedmiotem umów o kształcenie 

uczniów, czego strony umów nie przewidywały przy ich zawarciu. Czesne będzie podlegało 

corocznej waloryzacji na podstawie zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego przez Prezesa GUS na dzień 1 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  



6. W klasie III IBDP obowiązuje opłata za maturę międzynarodową, której wysokość 

uzależniona jest od kursu walut oraz kosztów wysyłki dokumentacji Uczniów związanej z 

przystąpieniem do matury międzynarodowej. Opłata ta jest podzielona na dwie części. Część 

pierwsza – pokrywająca koszt rejestracji Ucznia na egzamin w IB – wpłacana przez 

Opiekuna do piątego października danego roku szkolnego, w którym Uczeń przystępuje do 

matury międzynarodowej. Część druga – pokrywająca koszty wysyłki prac 

egzaminacyjnych – wpłacana przez Opiekuna w połowie marca danego roku szkolnego, w 

którym Uczeń przystępuje do matury międzynarodowej. 

7. Wpisowe do szkoły obowiązuje każdego nowo przyjętego do PLO Ucznia. Wpłacane jest 

najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia decyzji o przyjęciu do PLO. W 

przypadku, gdy przyjęcie Ucznia do Szkoły następuje w czasie trwania roku szkolnego, 

wpisowe jest wpłacane w dniu przyjęcia Ucznia do Szkoły. 

8. Uczniów przyjętych do programu IBDP (kl. III IBDP) obowiązuje wpisowe do tego 

programu. 

9. Wpisowe do Szkoły jest wpłacane jednorazowo. W razie rozwiązania Umowy przed 

upływem terminu, na jaki została zawarta, wpisowe podlega zwrotowi w wysokości 

obliczonej proporcjonalnie do okresu, jaki pozostałby do jej rozwiązania na skutek upływu 

terminu, na jaki została zawarta. 

10. Osoba prowadząca Szkołę może zmienić wysokość wpisowego na początku każdego 

kolejnego roku szkolnego. 

11. Wpisowe jest umarzane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ci sami Opiekunowie zapisują 

do Szkoły więcej niż jednego Ucznia. Ustalenie to obowiązuje tylko w sytuacji, gdy kolejne 

dziecko rozpoczyna naukę w Szkole w czasie, gdy poprzednie dziecko jeszcze do niej 

uczęszcza. 

12. Opiekunowie Ucznia podpisując umowę o kształcenie Ucznia w PLO zobowiązują się do 

regularnego uiszczania czesnego, jak również innych przewidzianych umową o kształcenie 

Ucznia należności, w terminach określonych w tej umowie. W przypadku uchybienia 

poszczególnym terminom płatności PLO uprawnione jest do naliczania odsetek za 

opóźnienie w wysokości przewidzianej w tej umowie. 

13. W przypadku, gdy PLO świadczy usługę kształcenia na rzecz więcej niż jednego dziecka 

tych samych Opiekunów, czesne za każde kolejne dziecko tych samych Opiekunów wynosi 

4/5 czesnego obowiązującego w danym roku szkolnym, w odniesieniu do pierwszego 

dziecka. Ustalenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje tylko wtedy, gdy 

dzieci uczą się w Szkole równocześnie i nie dotyczy Uczniów realizujących program IBDP. 

14. Czesne za świadczenie przez PLO usługi kształcenia na rzecz dzieci pracowników PLO 

wynosi 3/5 wysokości czesnego obowiązującego w danym roku szkolnym. 

15. W zależności od możliwości finansowych PLO przewiduje możliwość zmniejszenia opłat 

związanych ze świadczeniem usług kształcenia na rzecz Uczniów, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji materialnej. Decyzję w tym przedmiocie wydaje osoba prowadzącą Szkołę. 

 

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§42 



1. Osoba prowadząca Szkołę jest zobowiązana co najmniej na 6 (sześć) miesięcy przed 

terminem likiwdacji PLO zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji PLO całą 

społeczność szkolną, właściwy organ nadzoru pedagogicznego oraz gminę, na której terenie 

PLO funkcjonuje.  

2. PLO może organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży, Opiekunów i Nauczycieli. 

3. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej – pracowników, Uczniów i 

ich Opiekunów. 

4. Wszelkie zmiany Statutu muszą być zatwierdzone przez osobę prowadzacą Szkołę i 

przesłane organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad Szkołą. 

5. Następujące załączniki stanowią integralną część Statutu: 

Załacznik nr 1 – Wwnątrzszkolne Zasady Oceniania,  

Załącznik nr 2 – Program Wychowawczo-Profilaktyczny,  

Załącznik nr 3 – Regulamin IBDP, 

Załacznik nr 4 – Zasady Zachowanie Uczniów w Szkole. 

6. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy UPrO, UoSO. 

 

 

 

 

Warszawa, 01 września  2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 


