Załącznik nr 2

do UCHWAŁY Nr 6/2019 Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Nr 3
im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
z dn. 22 listopada 2019 r.

STATUT
Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie

Rozdział 1.
Informacje ogólne
§ 1.
1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie, zwane dalej „szkołą” lub „Liceum”, jest publiczną szkołą, w której cykl
kształcenia trwa cztery lata.
2. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie,
zwanego dalej „Zespołem”.
3. Siedzibą szkoły jest obiekt użytkowany przez Zespół znajdujący się w Wyszkowie pod
adresem: 07-200 Wyszków, ul. Jana Matejki 9.
§ 2.
1. Organem prowadzącym Liceum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, adres:
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, zwany dalej „organem prowadzącym”.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Mazowiecki Kurator
Oświaty, adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, 07-410
Ostrołęka, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, zwany dalej „organem nadzorującym”.
§ 3.
1. Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Zespół, jako jednostka budżetowa
Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają Statut Zespołu oraz odrębne przepisy.

Strona 1 z 6

§ 4.
1. Dopuszcza się używania w korespondencji następujących skrótów nazwy Liceum: LO
w ZS Nr 3 w Wyszkowie, LO w ZS Nr 3, LO ZS3.
2. Szkoła prowadzi dokumentację w formie papierowej oraz
elektronicznej
i przechowuje ją w ramach Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady dotyczące prowadzenia dzienników elektronicznych oraz ochrony danych
osobowych w Liceum określa Statut Zespołu.
4. W Liceum obowiązuje sztandar i ceremoniał szkolny Zespołu.
5. Informacje dotyczące Liceum znajdują się na stronie internetowej Zespołu.
§ 5.
W Liceum dyrektor ustala dla poszczególnych oddziałów profile (kierunki) nauczania,
poprzez wskazanie przedmiotów wiodących, nauczanych w zakresie rozszerzonym oraz
dodatkowych, zgodnie z zapisami prawa oświatowego.
Rozdział 2.
Organy szkoły
§ 6.
1. Nie tworzy się odrębnych organów szkoły. Organami Liceum są organy Zespołu, tj.:
1) Dyrektor Zespołu, który jest równocześnie Dyrektorem Liceum;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu, która jest równocześnie Radą Pedagogiczną
Liceum;
3) Samorząd Uczniowski Zespołu, który jest równocześnie Samorządem
Uczniowskim Liceum;
4) Rada Rodziców Zespołu, która jest równocześnie Radą Rodziców Liceum.
2. Kompetencje, warunki współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania
sporów między nimi określa Statut Zespołu.
Rozdział 3.
Organizacja pracy Liceum
§ 7.
Organizację pracy Liceum określa Statut Zespołu.
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Rozdział 4.
Cele i zadania szkoły
§ 8.
Cele i zadania Liceum opisane są w odnośnych przepisach prawa oświatowego oraz
Statucie Zespołu.
Rozdział 4a.
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów szkoły
§ 9.
1. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów Liceum
opisany jest w Statucie Zespołu.
2. Zasady ustalania dostosowań dla uczniów zdających egzamin maturalny opisane
są w Statucie Zespołu.
Rozdział 5.
Zasady rekrutacji uczniów Liceum
§ 10.
1. Postępowanie rekrutacyjne dla Liceum odbywa się w ramach Zespołu i jego zasady
określone są w Statucie Zespołu.
2. Zasady przechodzenia ucznia między oddziałami i szkołami określają odrębne
przepisy.
Rozdział 6.
Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
§ 11.
Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Liceum opisane są w Statucie Zespołu.
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Rozdział 7.
Nauczyciele i pracownicy szkoły
§ 12.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz pracowników
administracji i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zasady szczegółowe zatrudniania oraz zakres uprawnień, kompetencji
i odpowiedzialności nauczycieli oraz innych pracowników Liceum opisane są
w Statucie Zespołu.
Rozdział 8.
Uczniowie – prawa i obowiązki
§ 13.
Prawa i obowiązki uczniów Liceum opisane są w Statucie Zespołu.
Rozdział 9.
Nagrody i kary
§ 14.
Zasady dotyczące nagród i kar dla uczniów Liceum opisane są w Statucie Zespołu.
Rozdział 10.
Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym
§ 15.
Zasady dotyczące współdziałania Liceum z rodzicami i środowiskiem lokalnym opisane
są w Statucie Zespołu.
Rozdział 11.
Funkcjonowanie oddziałów trzyletniego Liceum
§ 16.
1. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w czteroletnim Liceum
funkcjonują oddziały dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego,
zwane dalej „trzyletnim Liceum”.
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2. Uczniowie trzyletniego Liceum korzystają z obiektów szkolnych i ich wyposażenia,
w tym biblioteki.
3. Oddziały trzyletniego Liceum realizują cele i zadania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, określonej dla trzyletniego Liceum, programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
4. Cele i zadania oddziałów trzyletniego Liceum realizowane są przez działania
edukacyjne w tym:
1) szkolny zestaw programów nauczania dla trzyletniego Liceum, który uwzględnia
wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność oddziałów z punktu widzenia
dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób
całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum.
5. Uczniowie klas trzyletniego Liceum wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego
szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1.
6. Do uczniów klas trzyletniego Liceum mają zastosowanie przepisy Rozdziału 4a
Statutu Zespołu.
7. Do oceniania i klasyfikowania uczniów klas trzyletniego Liceum mają zastosowanie
przepisy Rozdziału 6 Statutu Zespołu.
8. Rodzice uczniów trzyletniego Liceum wchodzą w skład Rady Rodziców szkoły,
o której mowa w § 1 ust. 1. Do rodziców uczniów klas trzyletniego Liceum
zastosowanie mają przepisy Rozdziału 10 Statutu Zespołu.
9. Klasy trzyletniego Liceum będą kontynuować swoje tradycje w szkole, o której mowa
w § 1 ust.1.
10. Dokumentacja przebiegu nauczania klas trzyletniego Liceum jest prowadzona
i przechowywana na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia w tych
klasach.
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
§ 17.
1. Liceum posiada pieczęcie urzędowe, stemple i tablice zawierające pełną nazwę szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie.
2. Pieczęcie urzędowe wykonane są z metalu i posiadają okrągły kształt. Pieczęcie
zawierają pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
a w otoku napis: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3
im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
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3. Pieczęcią urzędową Liceum o wymiarach 36 mm opatruje się świadectwa szkolne.
Pieczęcią urzędową o wymiarach 20 mm opatruje się legitymacje szkolne.
4. W uzasadnionych przypadkach stosuje się dla Liceum stempel Zespołu.
5. Zasady wypełniania i wystawiania świadectw szkolnych, odpisów, zaświadczeń
i duplikatów oraz poświadczenia tych dokumentów dla celów obrotu prawnego
z zagranicą regulują odrębne przepisy.
§ 18.
1. Zmian w Statucie Liceum dokonuje Rada Pedagogiczna na wniosek organów szkoły,
organu prowadzącego lub organu nadzorującego.
2. Projekt uchwały o zmianie Statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, które mogą wnieść uwagi do planowanych
zmian w ciągu trzech tygodni od dnia dostarczenia.
3. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w Statucie.
§ 19.
1. Dostęp do Statutu Liceum mają uczniowie, rodzice, nauczyciele i inne osoby
zatrudnione w Liceum oraz wszyscy zainteresowani poprzez publikację na stronie
internetowej Zespołu.
2. W sprawach spornych uczniowie lub rodzice mogą się odwoływać od decyzji organów
Liceum do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
§ 20.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie szkoły zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy.
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