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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

§ 1  

1. Liceum Ogólnokształcące w Redzie, zwane dalej "Szkoła'' jest jednostką  

organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wejherowie.  

2. Szkoła działa na podstawie następujących aktów prawnych:  

a. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z 

późniejszymi zmianami),  

b. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późniejszymi zmianami),  

c. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1592 z późniejszyrni zmianami),  

d. ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju  

szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),  

e. rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych Statutów  

publicznego przedszkola oraz publicznych szkol (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),  

f. rozporządzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r. zrnieniające rozporządzenie  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkol  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz.606 ze zm.),  

g. Uchwala Nr XXXIII/296/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia  

2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkol Ponadgimnazjalnych  

w Powiecie Wejherowskim,  

h. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, 

poz.562) z późniejszymi zmianami,  

i. Ustawa Prawo Oświatowe – Dziennik Ustaw z dn.14 grudnia 2016r. poz. 59. 

j. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. poz. 60. 

k. Uchwała Nr V/XXXIV/351/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 października 

2017r. 

l. Uchwała Nr V/XXXIV/344/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 października 

2017r. 

m.  niniejszego Statutu. 

3.  Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Redzie. 

§2  

 

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Redzie jest szkołą publiczną i wchodzi w skład 

Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. 

2. Siedzibą szkoły jest Reda, ul. Łąkowa 36/38 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wejherowski. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku,  

     ul. Wały Jagiellońskie 24. 
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5. Statutowa działalność szkoły finansowana jest przez organ prowadzący. 

6. Szkoła gwarantuje słuchaczom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie 

społeczne, wyznanie, status społeczny oraz warunki zdrowo  

7. Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  jest szkołą na  podbudowie  gimnazjum  lub  

8-letniej szkoły podstawowej o trzyletnim lub dwuletnim cyklu nauczania w systemie 

zaocznym. 

8. Rekrutacja na pierwszy semestr odbywa sie na podstawie regulaminu rekrutacji. 

9. W szkole obowiązuje promocja semestralna.  

10. Rok szkolny składa sie z dwóch semestrów i przebiega zgodnie z obowiązującym 

kalendarzem roku szkolnego.  

11. Nauka w szkole kończy sie uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskaniem  

świadectwa dojrzałości, po pozytywnym zdaniu egzaminu maturalnego.  

12.Szkoła wdraża programy oraz autorskie opracowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

13. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy szkoły w pełnym brzmieniu.  

14.W szkole znajduje sie biblioteka księgozbioru podręcznego i czasopism. Regulamin pracy  

biblioteki i bibliotekarza określa Statut Zespołu w Redzie.  

15.W budynku szkolnym znajdują sie pomieszczenia dydaktyczne do prowadzenia zajęć  

teoretycznych, ćwiczeń, zajęć praktycznych, hala sportowa oraz pomieszczenia 

administracyjno-gospodarcze. 
 

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY  
 

§ 3 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program  

dydaktyczny i wychowawczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i program profilaktyki  

dostosowany do potrzeb rozwojowych słuchaczy oraz potrzeb dane jego środowiska, o 

których mowa w odrębnych przepisach.  

 

§4  

 

1. Szkoła:  

a) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego jak również otrzymanie świadectwa 

ukończenia szkoły, kt6re uprawnia do podjęcia nauki w szkole policealnej. Świadectwo 

maturalne uprawnia do podjęcia nauki w wyższych uczelniach,  

b) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju słuchacza,  

c) kształtuje postawy sprzyjające upowszechnianiu wiedzy w skali lokalnej, krajowej  

i globalnej,  

d) upowszechnia wiedze o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

zagrożeń i sytuacji kryzysowych,  

e) kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, 

narodowościowej i religijnej,  

f) zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej  

 i wyznaniowej, 

g) wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia,  

h) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie słuchaczy w czasie zajęć  

edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych,  

i) przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej. 
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2. Szkoła oferuje pomoc doradcy kariery zawodowej oraz współprace z poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna lub innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i 

specjalistyczna pomoc słuchaczom. 

 

 

 

 

III. ORGANY SZKOŁY 

§ 5 

 

1. Organami szkoły są: 

a)  Dyrektor Szkoły, 

b)  Rada Pedagogiczna, 

c)  Rada Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. 

2.    Kompetencje organów szkoły określa Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. 

 

§6 

1. Szkołą kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora.  

2. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje Starostwo Powiatowe  

w Wejherowie.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pozostałych  

pracowników szkoły.  

4. Zakres obowiązków dyrektora szkoły określa Zał_3.  

5. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor szkoły (Zał. 4).  

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.  

7. Dyrektor rozstrzyga spory pomiędzy organami szkoły.  

8. Spory pomiędzy dyrektorem, a innymi organami szkoły rozstrzyga organ nadzoru  

pedagogicznego oraz organ prowadzący szkole w zależności od przedmiotu sprawy.  

9. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP w Redzie stanowi załącznik do Statutu Zespołu 

(Zał. 1). 

 

III. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

 

§7 

 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizacje podstaw  

programowych kształcenia w poszczególnych profilach, są organizowane w oddziałach.  

2. Szkoła może przyjąć inna organizacje zajęć.  

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w blokach zajęć,  

składających sie z dwóch godzin lekcyjnych.  

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy. 

Liczba słuchaczy w zespole powinna wynosić co najmniej 20. Za zgoda organu 

prowadzącego szkołę, mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 słuchaczy,  

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu  

kształcenia.  

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem  
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szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów  

nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ  

prowadzący szkole do dnia 30 maja danego roku. 

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala terminarz zjazdów dla poszczególnych 

oddziałów, określający organizacje zajęć edukacyjnych. 

 

§ 8 

 

Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może być prowadzone  

w formie stacjonarnej, wieczorowej lub zaocznej.  

 

IV. PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 10 

 

1. Do realizacji i zadań szkoły zatrudnieni są nauczyciele.  

2. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone  

w Ustawie Prawo oświatowe oraz w Karcie Nauczyciela.  

3. Obowiązki nauczyciela:  

a) nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu  

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły - dydaktyczna i wychowawcza,  

b) wspierać słuchaczy w ich rozwoju,  

c) dążyć do własnego rozwoju osobowego,  

d) wychowywać słuchaczy w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla wszystkich  

ludzi,  

e) dbać o kształtowanie wśród słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z 

idea demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi rożnych narodów, ras i 

światopoglądów,  

f) przestrzegać wewnętrznych i zewnętrznych przepisów prawa,  

g) egzekwować w pracowniach przestrzegania regulaminu pracowni,  

h) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkole kryteriami,  

i) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,  

j) prawidłowo prowadzić dokumentację w zakresie realizowanych zadań.  

4. Oddziałem opiekuje sie opiekun klasy:  

a) opiekuna danego oddziału powołuje dyrektor i określa jego zadania  

b) działania opiekuńcze i wychowawcze nauczyciela są dostosowane do wieku 

słuchaczy, ich potrzeb oraz warunk6w środowiskowych szkoły,  

c) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel opiekuje sie  

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 11 

 

1. W celu zapewnienia obsługi administracyjno - gospodarczej i budżetowo - finansowej 

szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi.  

2. Zatrudnienie pracownik6w administracji i obsługi ustala sie z organem prowadzącym 

szkole w arkuszu organizacji.  

3. Szczegółowy zakres zadań pracownik6w administracji i obsługi określa dyrektor 

szkoły. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

§ 13 

 

 

Wszystkie kwestie nie ujęte w niniejszym Statucie reguluje Statut Powiatowego Zespołu 

Szkół w Redzie. 

§ 14 

 

Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym. 

 

 


