
S T A T U T

X X  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O 

D L A  N I E S Ł Y S Z Ą C Y C H  I  S Ł A B O 

S Ł Y S Z Ą C Y C H  W  K A T O W I C A C H

Podstawa prawna:
1.Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późno zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. 
zm.).
3.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  lutego  2007r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół.
4.Uchwała  nr  XXV/556/12  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  25  lipca  w  sprawie  założenia 
trzyletniego  XX  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących 
w Katowicach.
5.Uchwała nr XXV/557/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca w sprawie nadania Statutu 
Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
6.Uchwała  nr  XXV/558/12  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  25  lipca  w  sprawie  włączenia 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 
do  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  dla  Dzieci  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących 
w Katowicach.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Liceum nosi nazwę: XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach.

2.Siedzibą  XX  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących  jest 

budynek przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

3.XX  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących  wchodzi 

w  skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach.

4.Na tablicy urzędowej, świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa 

i legitymacje szkolne, pomija się określenie rodzaju niepełnosprawności.

§ 2

1.Organem  prowadzącym  XX  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Niesłyszących  i  Słabo 

Słyszących jest Miasto Katowice.

2.Nadzór  pedagogiczny nad  XX Liceum Ogólnokształcącym dla  Niesłyszących i  Słabo 

Słyszących sprawuje Śląski Kurator Oświaty  w Katowicach.

§ 3

1.XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących jest szkołą publiczną 

o 3-letnim cyklu kształcenia, opartą na podbudowie programowej 3-letniego gimnazjum.

2.Przewiduje się możliwość przedłużenia cyklu kształcenia o 1 rok.

II. CELE I ZADANIA LICEUM

§ 4

1.XX  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących  realizuje  cele 

i  zadania  liceum  wynikające  z  przepisów  prawa  oraz  uwzględniające  program 

wychowawczy i wizję szkoły.

2.Umożliwia  uczniom  niesłyszącym  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych 

do uzyskania wykształcenia średniego lub po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuację 
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edukacji w placówkach pomaturalnych i szkołach wyższych.

III.WEWNĄTRZSZKOLNE GRUPOWE NORMY SPOLECZNO – PRAWNE

§ 5
1.  Szczegółowe sposoby oceniania  uczniów określa  Wewnątrzszkolny System Oceniania 

uczniów Szkoły Podstawowej klas IV – VI, Gimnazjum nr 31, V Liceum Profilowanego      i  

XX Liceum Ogólnokształcącego, który stanowi Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących.

2. Zasady oceniania zachowania reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 

Uczniów V Liceum Profilowanego oraz XX Liceum Ogólnokształcącego , który obejmuje 

kary i nagrody, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 6

1.  Nauczyciele  uczący  tworzą  Radę  Pedagogiczną  Liceum  i w  jej  obrębie  realizują 

statutowe zdania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami Liceum.

2.  Członkowie  Rady  Pedagogicznej  Liceum  są  równocześnie  członkami  Rady 

Pedagogicznej Zespołu.

IV. ORGANIZACJA LICEUM

§7

1. XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących kształci uczniów 

zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami oraz z podstawą programową przewidzianą dla 

liceum  ogólnokształcącego  i  innymi  przepisami  prawnymi  Ministerstwa  Edukacji 

Narodowej.
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§8

1.Zajęcia  w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące  realizację  podstawy programowej 

kształcenia  ogólnego  ustalonej  dla  liceum  ogólnokształcącego,  obowiązkowe  dla 

wszystkich  uczniów,  są  organizowane  w  oddziałach  liczących  od  6  do  8  uczniów 

z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

2.Liceum może przyjąć inną, niż określa w pkt. l, organizację zajęć.

3Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych 

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

4.Zajęcia  realizowane  w  ramach  godzin  do  dyspozycji  dyrektora  Liceum  mogą  być 

organizowane w zespołach.

V. NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY LICEUM

§9

1.W Liceum zatrudnieni  są  nauczyciele  posiadający kwalifikacje  określone  w przepisach 

w sprawie  kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli  oraz  pracownicy  administracji 

i pracownicy obsługi zatrudnieni na etatach w Zespole.

2.Nauczycieli  zatrudnia  i  zwalnia  dyrektor  Zespołu  z  zachowaniem  przepisów  Karty 

Nauczyciela oraz przepisów prawa pracy.

3.Pracowników  nie  będących  nauczycielami  zatrudnia  i  zwalnia  dyrektor  Zespołu 

z zachowaniem  przepisów  prawa  pracy.  Dyrektor  ustala  zakresy  obowiązków 

i odpowiedzialności tych pracowników.

§10

Nauczyciel  jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez dyrektora Zespołu 

związanych  z organizacją  i  realizacją  procesu  dydaktycznego  i  opiekuńczo  - 

wychowawczego  oraz  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  wyniki  swojej  pracy, 

a w szczególności:

1.  odpowiada za życie,  zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów w trakcie  zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  oraz  pełnionych  dyżurów  podczas  przerw 

międzylekcyjnych,

2.odpowiada  za  prawidłowy  przebieg  procesu  dydaktycznego  oraz  uzyskiwane  efekty 

w tej pracy,
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3.wspiera  rozwój  psychofizyczny  uczniów  poprzez  realizowanie  zajęć  opiekuńczych 

i wychowawczych uwzględniających ich potrzeby, rozpoznaje zdolności i zainteresowania 

uczniów, pracuje nad ich rozwojem (art. 42 ust.2.pkt.2 lit. a i b Karty Nauczyciela),

4.zobowiązany jest do dbałości i utrzymywania w należytym stanie pomocy dydaktyczno-

wychowawczych i sprzętu szkolnego,

5.jest  bezstronny  i  obiektywny  w  ocenie  uczniów,  stosuje  obowiązujące  przepisy 

w zakresie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów,  stale  podnosi  swoje 

kwalifikacje i umiejętności z zakresu diagnozy edukacyjnej,

6.rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne poszczególnych uczniów, indywidualizuje 

proces dydaktyczny, pomaga uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, otacza 

szczególną opieką uczniów zdolnych,

7.systematycznie  doskonali  swoje  umiejętności  dydaktyczne  i  podnosi  poziom wiedzy 

merytorycznej.

8. współdziała z wychowawcą klasy w realizacji i zadań wymienionych w pkt. 5 i 6.

§11

 1 W szkole dyrektor może tworzyć zespoły nauczycielskie: klasowe, przedmiotowe 

i wychowawcze lub inne problemowo – zadaniowe w miarę potrzeb.

 2 Zespoły  przedmiotowe  tworzą  nauczyciele  uczący  tego  samego  przedmiotu  lub 

grupy przedmiotów pokrewnych.

 3 Praca zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczacy powołany przez dyrektora 

na wniosek zespołu.

 4 Zadania zespołów przedmiotowych to:

 4.1 tworzenie  programów  wlasnych  lub  modyfikacja  programów  wybranych 

zgodnie z wynikami diagnozy dydaktycznej,

 4.2 opracowywanie  i  modyfikowanie  planów  wynikowych  oraz  kryteriów 

wewnątrzszkolnego ocenia,

 4.3 badanie  wyników  nauczania  danego  przedmiotu,  analiza  tych  wyników, 

formułowanie  i wdrażanie  wniosków,  ocena  efektywności  wdrażanych 

wniosków,

 4.4 analiza egzaminów i sprawdzianów próbnych, organizacja (w miarępotrzeb) 

sprawdzianów i egzaminów dodatkowych,
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 4.5  monitorowanie podstawy programowej, 

 4.6 przygotowywanie  uczniów  do  konkursów,  turniejów  i  olimpiad 

wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,

 4.7 przygotowywanie uroczystości  i imprez szkolnych zgodnie z opracowanym 

harmonogramem,

 5 Praca zespołu przedmiotowego jest dokumentowana.

 6 Klasowy zespół nauczycieli tworza nauczyciele uczący w danym oddziale.

 7 Przewodniczącym zespołu klasowego jest wychowawca danego odziału.

 8  Zadania zespołu klasowego to:

 8.1. wnioskowanie o dopuszczenie programów i podręczników dla tego oddziału 

i modyfikowanie go w miarę potrzeb,

 8.2. analizowanie  bieżących  postępów,  osiągnięć  i  trudności  uczniów  w  tym 

oddziale,

 8.3. analizuje wyniki zewnętrznego sprawdzianu,

 8.4. analizuje wyniki klasyfikowania i promowania w danym odziale, 

 8.5. ustala  i  realizuje  doraźne  zabiegi  wychowawcze  w  odniesieniu  do  całego 

zespołu i pojedynczych uczniów,

 8.6. ustala wspólne działania np. wycieczki,

 9. Praca  zespołu  klasowego  jest  dokumentowana  w  formie  informacji  zespołu 

klasowego przygotowywanego dla rodziców przed każdym zebraniem oraz notatek 

sporzadzanych w przypadku zaistnienia sytuacji problemowej.

 10.Zespół jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§12

1.Oddziałem opiekuje się wychowawca wyznaczony przez dyrektora.

2.Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest,  aby 

nauczyciel  wychowawca  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  całego  etapu 

edukacyjnego.

3.Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami, 

w szczególności:

3.1.tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
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3.2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3.3 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4.Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

4.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

4.2. wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  planuje  i  organizuje  różne  formy  życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści 

i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

4.3. koordynuje  pracę  nauczycieli  uczących  w  jego  oddziale,  w  ramach  Klasowego 

Zespołu Nauczycieli, uzgadniając  z nimi i koordynując ich działania wychowawcze 

wobec  ogółu  uczniów,  a także  wobec  tych,  którym  potrzebna  jest  indywidualna 

opieka  (dotyczy  to  zarówno  uczniów  szczególnie  uzdolnionych,  jak  i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

                         4.3.1. sporządza klasowy zestaw programów nauczania ustalony przez Klasowy 

Zespół Nauczycieli,

                        4.3.2. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i ucznia oraz  dokumentuje pracę  

Klasowego Zespołu Nauczycieli.

4.4.  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

4.4.1. poznania  i  ustalania  potrzeb  opiekuńczo-wychowawczych 

młodzieży,

4.4.2. udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,

4.4.3. włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

4.5.  współpracuje  z  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  i specjalistycznymi, 

świadczącymi  kwalifikowaną  pomoc  w rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności,  także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§13

1.Do  zadań  zatrudnionego  w  Zespole  nauczyciela  -  pedagoga  należy  objęcie  opieką 

i pomocą w ścisłej współpracy z wychowawcami klas uczniów Liceum, w szczególności:

1.1.rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi, 

1.2 udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 

1.3.organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów wymagających indywidualnej 
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pomocy.

2. Szczegółowe zadania nauczyciela - pedagoga realizowane w Zespole określa §32 Statutu 

Zespołu.

VI. UCZNIOWIE LICEUM

§14

1. Uczniami XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących   mogą 

zostać kandydaci, którzy:

1.1.posiadają orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane na cykl kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej,

1.2.  posiadają  skierowanie   na  czas  kształcenia  w  XX  Liceum  Ogólnokształcącym  dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących  wydane przez Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone w „Zasadach przyjmowania kandydatów 

do  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  dla  Dzieci  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących 

w Katowicach”, uaktualnianych w każdym roku szkolnym.

2.1.rekrutacja w Liceum trwa zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty,

3.O  przyjęciu  kandydata  do  klasy  pierwszej  XX  Liceum  Ogólnokształcącego  dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących   decydują kryteria, którym przypisana jest dana liczba 

punktów. Kryteria te uwzględniają:

3.1.  oceny  z  języka  polskiego,  języka  obcego  (języka  angielskiego  lub  innego  języka 

obcego), matematyki oraz historii,

3.2. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

3.3. uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym 

przez Kuratorów Oświaty. 

3.4.  inne  szczególne  osiągnięcia  w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych 

(indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.   

3.5. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza,

3.6. wyniki egzaminu gimnazjalnego,

3.7.  określenie  szczegółowych  zasad  rekrutacji  dla  absolwentów  zwolnionych 

z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
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4. Kandydat na świadectwie ukończenia gimnazjum posiada ocenę zachowania poprawną, 

dobrą, bardzo dobrą lub wzorową.

5. Uczniowie są przyjmowani do XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących  w  kolejności  zgodnej  z  sumą punktów do  wyczerpania  planowanego  limitu 

miejsc.

§15

Obowiązkiem  ucznia  XX  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Niesłyszących  i  Słabo 

Słyszących jest:

1.Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie 

w ich trakcie,

2.Dostarczenie  przez  uczniów usprawiedliwienia  w formie  pisemnej,  podpisanego  przez 

rodziców, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powrotu do szkoły,

3.Dbanie o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4.Właściwe  zachowania  wobec  nauczycieli  i  innych  pracowników  Liceum  oraz  wobec 

pozostałych uczniów,

5.Niekorzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć 

dydaktycznych na terenie Liceum,

6.Szacunek i tolerancja dla ludzi o odmiennych poglądach oraz troska o dobre imię szkoły,

7.Dbanie o mienie Liceum, ład i porządek w szkole.

§16

Dla  uczniów liceum osiągających  wyróżniające  i  bardzo  dobre  oceny w nauce  oraz 

wzorowe  zachowanie  stosuje  się  następujące  nagrody  indywidualne  i  zespołowe 

(dyplomy, nagrody rzeczowe):

1.Pochwała dyrektora z wpisaniem do akt,

2.Nagroda dla uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych,

3.Pochwała ustna wychowawcy,

4.Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie międzyklasowym.

§17
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1.Wobec uczniów liceum stosuje się następujące kary:

1.1. upomnienie,

1.2. nagana,

1.3. zawieszenie w prawach ucznia,

1.4. przeniesienie do innej szkoły,

1.5. skreślenie z listy uczniów.

2.Skreślenie  z  listy  uczniów  następuje  w  przypadku  rażących  przewinień  na  podstawie 

uchwały-  Rady  Pedagogicznej,  po  zasięgnięciu  opinii  Samorządu  Uczniowskiego,  gdy 

uczeń:

2.1.  zażywa środki odurzające lub nimi handluje,

2.2.  przebywa  w  szkole  lub  na  imprezach  organizowanych  przez  szkołę  w  stanie 

nietrzeźwym,

2.3.  rażąco narusza obowiązujące normy moralne,

2.4.  opuścił  bez  usprawiedliwienia  powyżej  50%  godzin  zajęć  lekcyjnych  w  ciągu 

semestru,

2.5.  pełnoletni uczeń Liceum niepodlegający obowiązkowi szkolnemu może być skreślony 

z listy uczniów w trybie art. 39 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty.

3.Uczeń  wobec,  którego  zastosowano  kary  (ust.  1  pkt.  1,2,3,4),  ma  prawo 

w  terminie  7 dni  od  daty  nałożenia  kary  odwołać  się  do  dyrektora  szkoły, 

a  w  przypadku określonym w pkt.4 do Śląskiego Kuratora Oświaty.

§18

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Statut  XX  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Niesłyszących  i  Słabo  Słyszących  stanowi 

integralną część Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

§20
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Wszelkie zmiany w Statucie XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących wprowadzane będą w formie aneksu.

1


	I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
	V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM


