STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W HAJNÓWCE
ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
§1
Placówka zwana dalej Szkołą nosi nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.
Adres szkoły:17 – 200 Hajnówka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
§2
W skład szkoły wchodzą:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie.
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
§3
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących jest jednostką budżetową.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Hajnowskiego.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w
Białymstoku.
4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej oraz
przedstawicieli rodziców i uczniów.
5. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
§4
1. Szkoła używa dużej i małej pieczęci urzędowej o treści:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7
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2. Stempli:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
17 – 200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 7
§5
W szkole funkcjonują:
1. stołówka
2. biblioteka
3. czytelnia
4. gabinety:
- medyczny prowadzony przez SPZOZ
- kontraktowy gabinet stomatologiczny
§6
1.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§7

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej–Curie
w Hajnówce
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ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
§1
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie zwane dalej Szkołą wchodzi w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§2
Cykl kształcenia w liceum wynosi 3 lata

§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie kształcenia i wychowania określone w ustawie o
systemie oświaty i innych przepisach wydanych na jej podstawie, szkolny zestaw
programów nauczania oraz uwzględnia szkolny program wychowawczy i program
profilaktyki .
2. Celem kształcenia i wychowania jest rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.
3. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje
go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady
solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły i wyboru dalszego kierunku kształcenia,
2) dostosowuje treści, metody oraz organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów,
3) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe
podstawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez organizowanie sesji
popularnonaukowych, wyświetlanie filmów o tej tematyce, spotkania z ekologami,
prenumeratę i udostępnienie prasy oraz literatury popularnonaukowej, konkursy,
wystawy, gazetki,
4) zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości
narodowej i religijnej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej historii i
kultury, organizując zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
4. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie spotkań z
ciekawymi ludźmi, tworzenie kół zainteresowań, udostępnianie literatury
popularnonaukowej i prasy. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych
uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu tempa uczenia się do jego
indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na
indywidualny program lub tok nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.
5. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami
uczniowskimi i młodzieżowymi, samorządem terytorialnym i administracją państwową,
zakładami pracy oraz instytucjami społeczno – kulturalnymi środowiska lokalnego.
6. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania określający szczegółowe
zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
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Ocenę wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu ustala nauczyciel przedmiotu na
podstawie kryteriów ogólnych zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz
szczegółowych wynikających ze specyfiki przedmiotu zawartych w Przedmiotowym Systemie
Oceniania.

§4
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez
nauczanie indywidualne.
Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu,
słuchu i wzroku, otaczani są szczególną opieką poprzez zwolnienia z lekcji wychowania
fizycznego, z niektórych prac społecznych, poprzez angażowanie klasy do udzielenia im
pomocy, na wniosek rodziców organizuje się odpowiednie zajęcia rewalidacyjne.
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w
szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, organizowanych
poprzez szkołę poza jej terenem.
Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te
zajęcia.
Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych
przez szkołę uczniowie pozostają pod nadzorem opiekunów, których liczba jest uzależniona
od trasy wycieczki, odległości, środków lokomocji i innych potrzeb, zgodnie z
Regulaminem Wycieczek.
Przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas przerw lekcyjnych opiekę nad
młodzieżą szkolną sprawuje nauczyciel dyżurny. Zasady organizacyjno- porządkowe
dyżurów nauczycielskich w szkole opracowuje wicedyrektor szkoły.
Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole otoczeni są szczególną opieką
(zapoznanie z obejściem szkoły, urządzeniami, stały kontakt wychowawcy z uczniem i jego
rodzicami).
Młodzież mająca trudne warunki rodzinne lub losowe otrzymuje pomoc i
wsparcie w uzyskaniu zasiłków, stypendiów, dofinansowania obiadów oraz zwolnienia z
opłat na rzecz Komitetu Rodzicielskiego.
Szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom i
nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§5
Rodzaje organów
1. Organami szkoły są :
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski
2.
Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w procesie kształcenia i wychowania
młodzieży.
3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor, który:
a)
zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania
decyzji, w granicach ich kompetencji,
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b)

zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami
szkoły o podejmowanych przez nich działaniach i decyzjach,
c)
organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły,
d)
spory pomiędzy poszczególnymi organami szkoły (z wyjątkiem konfliktów
dotyczących Dyrektora) rozstrzyga Dyrektor Szkoły,
e)
spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a poszczególnymi organami rozstrzyga Rada
Powiatu.

§6
Dyrektor Szkoły
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Szkołą kieruje Dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz,
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady
Pedagogicznej.
Dyrektor Szkoły w szczególności odpowiedzialny jest za:
1)
dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2)
realizację jej zadań, zgodnie z zarządzeniami Kuratora Oświaty i
uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących,
3)
tworzenie warunków do rozwijania samorządowej i samodzielnej
pracy uczniów i wychowanków,
4)
zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich
doskonaleniu zawodowym,
5)
zapewnienie, w miarę potrzeb i możliwości, odpowiednich warunków
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo –
wychowawczych,
6)
organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie.
Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
Wykonuje inne zadania, wynikające z przepisów szczególnych.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
W szczególności decyduje w sprawach:
1)
zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
2)
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3)
występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i
Związków Zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor Szkoły w wyniku swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i
Samorządem Uczniowskim.
Dyrektor liceum, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne,
kadrowe i finansowe liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału
od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
§7

5

Rada Pedagogiczna
1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy
pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.
2.
W jej posiedzeniu z głosem doradczym, mogą też brać udział osoby zaproszone, za zgodą
lub na wniosek członków rady.
3.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)
zatwierdzanie planu pracy szkoły,
2)
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole po zaopiniowaniu ich projektów,
4)
ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5)
podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia uczniów do innej szkoły,
6)
podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania,
szkolnego zestawu podręczników.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Rady Powiatu o odwołanie z funkcji
Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej szkoły.
7.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.
8.
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa
i niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej
działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
9.
Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
10.
Rada Pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły do czasu jej powołania.
11.
Rada Pedagogiczna, zastępuje Radę Szkoły, zobowiązana jest zasięgać opinii:
1. przedstawicieli rodziców w sprawach dotyczących:
1)
wnioskowania o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej
dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
2)
planu pracy szkoły, projektów innowacyjnych i eksperymentów
pedagogicznych,
3)
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych ,
4)
projektu planu finansowego szkoły,
5)
rocznego planu finansowego środków specjalnych.
2.przedstawicieli uczniów w sprawach, które dotyczą realizacji podstawowych praw
uczniów.
12.Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie Rady
Pedagogicznej nieobecni na posiedzeniu z przyczyn usprawiedliwionych muszą zapoznać się z
treścią protokołu w terminie 14 dni od dnia zebrania.
§8
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Rada Rodziców

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów
Liceum.
Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa ustalony w każdym roku
szkolnym preliminarz.
Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być
sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Rada Rodziców uchwała w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program
Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki.
Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły.
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora
Szkoły.
§9

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1.
Rodzice na zebraniach rodzicielskich zapoznawani są z programem profilaktycznym i
wychowawczym oraz przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wewnątrzszkolnym systemem
oceniania.
2.
W celu współdziałania w sprawach wychowania, kształcenia dzieci i profilaktyki
wychowawcy organizują stałe spotkania z rodzicami, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.
Rodzice (prawni opiekunowie) w każdym czasie mogą uzyskać u nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porady w sprawach jego wychowania i dalszego
kształcenia.
4.
Na temat pracy szkoły rodzice mogą przekazać i wyrażać swoje opinie organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny.
§ 10
1.
2.
3.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej ,,samorządem”.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady wybierania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły.
4.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej lub Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących
podstawowych praw i obowiązków uczniów takich jak:
1)
prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami,
2)
prawo do organizacji życia szkoły,
3)
prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
4)
prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
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ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 11
1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
1) sale lekcyjne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
2) bibliotekę i czytelnię,
3) kancelarię,
4) pokój nauczycielski,
5) gabinet pedagoga,
6) kuchnię,
7) gabinet lekarski i stomatologiczny,
8) radiowęzeł,
9) salę gimnastyczną
10) archiwum,
11) szatnię.
§ 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący od 20 do 30 uczniów.
Liczbę oddziałów określa corocznie arkusz organizacyjny, który zawiera również
podział oddziałów na grupy.
Każdy oddział realizuje od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym.
Możliwy jest podział oddziału na dwie grupy, z których każda realizuje w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym.
Przedmioty o których mowa w ust. 4 muszą być zgodne z przedmiotami ujętymi w
szkolnym planie nauczania dla określonego oddziału.
Nauczanie w grupach odbywa się w całym cyklu kształcenia w liceum
ogólnokształcącym tj. przez okres 3 lat.
Podział oddziału na grupy, o których mowa w ust. 6, będzie utrzymany pod
warunkiem, że grupa uczniów nie będzie liczyć mniej niż 7 uczniów.
§ 13

1.
2.

3.
4.

5.

Na lekcjach wychowania fizycznego dokonywany jest podział na grupy dziewcząt i chłopców,
z zachowaniem zasady, że liczebność grupy nie może być niższa niż 12 i wyższa niż 26 osób.
W przypadku, gdy chłopcy lub dziewczęta stanowią grupę mniejszą liczebnie niż 12 osób,
stosuje się międzyklasowe lub międzyoddziałowe łączenie grup.
Podział na grupy jest dokonywany na lekcjach: języków obcych, elementów informatyki i
technologii informacyjnej, jeśli pozwalają na to środki finansowe posiadane przez szkołę oraz
przy spełnieniu zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
W miarę posiadania środków finansowych oraz potrzeb organizowane są koła zainteresowań.
Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 10 osób.
§ 14

I Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży pracuje w systemie klasowo – lekcyjnym:
• godzina lekcyjna trwa 45 minut
• przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut
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•

są dwie przerwy obiadowe (20 i 15 minut).
§ 15

I. Postanowienia ogólne.
1. Szkoła prowadzi bibliotekę i czytelnię.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o
regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie i inni pracownicy szkoły, rodzice. Absolwenci szkoły
i inne osoby mogą korzystać z księgozbioru biblioteki na miejscu, w czytelni.
4. Nauczyciel odpowiada materialnie za książki przekazane do jego pracowni.

II. Zadania nauczyciela bibliotekarza.
1. Praca pedagogiczna:
1)
udostępnienie zbiorów,
2)
udzielanie informacji,
3)
poradnictwo w doborze lektury,
4)
przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji
przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z
programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w formie zajęć grupowych
oraz przez pracę indywidualną z uczniem),
5)
indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
6)
prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
7)
inspirowanie prac aktywu bibliotecznego,
8)
pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno –
wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
9)
informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
2. Prace organizacyjno– techniczne:
1) gromadzenie zbiorów,
2) ewidencja i opracowanie zbiorów,
3) selekcja zbiorów,
4) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki,
teczki tematyczne),
5) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany i sprawozdania,
planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dziennego, miesięczna, semestralna i
roczna),
6) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
3. Inne obowiązki i uprawnienia :
1) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
2) uwzględnianie stanu majątkowego z księgowością,
3) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,
4) współpraca z rodzicami,
5) współpraca z innymi bibliotekami,
6) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.
§ 16
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia obiady.
§ 17
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1.

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli,
na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem
Szkoły a szkołą wyższą.
§ 18

1.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego
roku.
2.
W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
szkoły, w tym liczbę zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów
i innych obowiązujących zajęć edukacyjnych, liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym
kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.
3.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 19
1.

W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tej funkcji i odwołania z niej
dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady
Pedagogicznej.
2.
Wicedyrektor szkoły pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności w
placówce i odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organem
prowadzącym szkołę za realizację zadań przydzielonych przez Dyrektora Szkoły, a w
szczególności za:
1)
sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych,
2)
poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
3)
poziom nadzoru pedagogicznego,
4)
doskonalenie zawodowe nauczycieli,
5)
prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkoły,
6)
bezpieczeństwo.
§ 20
1.

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników
obsługi.
2.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.
3.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
4.
Do zadań i obowiązków nauczyciela należą:
1)
rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
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5.
6.
7.

8.

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
2)
wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
3)
właściwe i rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
4)
przestrzeganie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,
5)
dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,
6)
zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie oraz sprawiedliwe
traktowanie wszystkich uczniów,
7)
dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego i osobowego,
8)
kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka,
9)
dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z
ideą demokracji,, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i
światopoglądów,
10)
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
11)
działanie pedagogiczne prowadzone wraz z innymi nauczycielami i specjalistami
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
12)
udział w pracy zespołu tworzonego nauczycieli i innych specjalistów pracujących
w szkole z dzieckiem, którego celem jest analiza poziomu wiadomości, umiejętności i
funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej, jak również ucznia, co do którego stwierdzono na podstawie działań
pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie
opracowanie dla niego Planu Działań Wspierających bądź Indywidualnego Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań,
13)
podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
14)
udzielanie uczniom porad i konsultacji,
15)
wspieranie rodziców i innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych,
szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów szkoleń.
Nauczyciel nie może osiągać korzyści materialnych ze strony swoich uczniów za
nauczanie lub dodatkowe lekcje z własnego przedmiotu, oprócz wynagrodzenia
przysługującego za pracę w szkole.
Nauczyciel danego przedmiotu lub nauczyciel grupy przedmiotów pokrewnych mogą
tworzyć zespół przedmiotowy.
Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Przewodniczący zespołu.
Zadania zespołów przedmiotowych:
1)
samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,
2)
wybór lub modyfikacja programów i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły,
3)
organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych,
4)
przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów,
5)
praca z uczniem zdolnym i słabym.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w
szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów ujętych w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 21
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1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział w I Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży
szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale,
zwanemu dalej ,,wychowawcą”.
2.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca, w miarę
możliwości, prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania.
3.
W celu współdziałania w sprawach wychowania i kształcenia dzieci wychowawcy
organizują stałe spotkania z rodzicami, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.
Rodzice w każdym czasie mogą uzyskać u wychowawcy rzetelną informację na temat
swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porady w
sprawach jego wychowania i dalszego kształcenia.
5.
Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy w
przypadku:
1)
przeniesienia nauczyciela,
2)
długotrwałej nieobecności,
3)
braku efektu pracy wychowawczej,
4)
niewywiązywania się z zadań wychowawczych, określonych Statutem Szkoły.
6.
Zmiany wychowawcy może też dokonać na wniosek 2/3 rodziców danej klasy i 2/3
uczniów tej klasy.
Wniosek ten rozstrzyga Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni, po konsultacji z Rzecznikiem
Praw Uczniów i Radą Pedagogiczną
7.
Do zadań wychowawcy należy:
1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
8. W celu realizacji tych zadań wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, zbiera informacje o wychowanku,
indywidualnie kontaktuje się z rodzicami,
2) planuje i organizuje wspólnie z wychowankami i rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka,
4) utrzymuje kontakty z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) współpracy z rodzicami – udzielanie pomocy rodzicom ze strony nauczycieli i
nauczycielom ze strony rodziców w działaniach wobec dzieci, zapoznanie
rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) systematycznie wypełnia dokumentację klasy.
9. Wychowawcy klas równoległych tworzą zespoły wychowawcze. Do zadań zespołów
należy szeroko rozumiana koordynacja pracy wychowawczej w klasach równoległych.
Spotkania zespołów wychowawczych odbywają się raz w miesiącu, co jest
dokumentowane sprawozdaniem.

§ 22
1. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:
12

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także
wspieranie możnych stron uczniów,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
5) działania pedagogiczne prowadzone wraz z nauczycielami i innymi specjalistami w
zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego,
6) udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w
szkole z dzieckiem, którego celem jest analiza poziomu wiadomości, umiejętności i
funkcjonowaniu ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej, jak również ucznia, co do którego stwierdzono na podstawie działań
pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie
opracowanie dla niego planu działań wspierających bądź indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań,
7) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
8) udzielanie uczniom porad i konsultacji,
9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§ 23
1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracownicy administracyjno – obsługowi szczegółowe kompetencje mają określone w
zakresie obowiązków dołączonych do akt osobowych. Ponadto zobowiązani są do reagowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów oraz przestrzegania odpowiednich
procedur.

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTŁACĄCEGO
IM. MARII SKŁODOWSKIE – CURIE
§ 24
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy na
świadectwie ukończenia szkoły otrzymali pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów.
2.
Zasady i terminy rekrutacji co roku określa Podlaski Kurator Oświaty.
§ 25

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i
poszanowania godności osobistej,
3) indywidualnego, podmiotowego i życzliwego traktowania, swobodnego i jawnego
wyrażania opinii dotyczących treści nauczania, życia społeczności szkolnej, a także opinii
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o charakterze światopoglądowym i religijnym, o ile nie będzie to naruszało dobra innych
osób,
4) pomocy nauczycieli przy rozwijaniu zdolności i zainteresowań,
5) systematycznej, jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny stanu swojej wiedzy,
uzasadnionej przez nauczyciela na prośbę ucznia lub jego rodziców,
6) uzasadnienia informacji o przewidywanych dla niego ocenach okresowych (rocznych) na
tydzień przed kwalifikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. O przewidywanych
stopniach niedostatecznych, okresowych lub rocznych, uczeń i jego rodzice mają prawo
wiedzieć na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego).
Tryb powiadamiania: wychowawca przekazuje przez ucznia informację na piśmie
rodzicom. Uczeń, po podpisaniu przez rodziców, zwraca pismo wychowawcy.
7) powiadamiania z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie
pisemnych sprawdzianów wiadomości z szerszego niż trzy lekcje materiału,
8) nauczyciel powinien podawać wyniki prac pisemnych w terminie co najwyżej
dwutygodniowym od dnia napisania pracy,
9) sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń, na własną prośbę lub prośbę jego rodziców,
otrzymuje do domu, na czas określony przez nauczyciela,
10) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i pomocy
ze strony kolegów,
11) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych i śródokresowych (na okres przerw
świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych),
12) powtarzania danej klasy, w przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo
wyższej, za zgodą Dyrektora,
13) przeniesienia się w ciągu roku szkolnego z jednej do drugiej klasy w tej samej szkole oraz
do tej samej klasy w innej szkole,
14) ubiegania się o egzamin sprawdzający, zgodnie z regulaminem klasyfikowania i
promowania,
15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pod opieką nauczyciela,
16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
17) w przypadku naruszania praw uczeń może zgłosić problem wychowawcy klasy, odwołać
się do Dyrektora Szkoły. W sytuacjach szczególnych może się zwrócić do Rzecznika
Praw Ucznia.

2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać wszelkich postanowień zawartych w niniejszym statucie,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
3) przygotowywać się do zajęć edukacyjnych i właściwie zachowywać się w ich trakcie,
4) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny,
5) dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet,
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
7) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,
8) okazywać szacunek dorosłym i kolegom w szkole i poza nią,
9) przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,
10) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, ich prawo do wolności i godności
osobistej,
11) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
12) dbać o schludny wygląd i higienę osobistą,
13) nosić odpowiedni strój zgodny z obowiązującymi normami ogólnospołecznymi i obuwie
zamienne,
14) zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w
czasie trwania zajęć szkolnych,
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15) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami
16) reprezentować szkołę na zawodach, turniejach, mistrzostwach, konkursach itp.
3. Obowiązki przewodniczącego samorządu klasowego:
1) utrzymywanie stałego kontaktu między klasą a wychowawcą,
2) dopilnowanie wykonywania obowiązków przez dyżurnych klasowych,
3) informowanie klasy o ustaleniach zebrań samorządu klasowego i szkolnego,
4) reprezentowanie klasy na forum szkoły,
5) wykonywanie prac zleconych przez wychowawcę i innych nauczycieli.
4. Obowiązki dyżurnego klasy:
1) przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć,
2) dopilnowanie czystości i porządku w klasie po każdej skończonej lekcji.

§ 26
Nagrody i kary
1.

O nagrodach udzielanych uczniowi i zastosowanych wobec niego karach szkoła
informuje rodziców.
2.
Uczniowie są nagradzani za:
1)
rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska,
2)
wzorową postawę, wybitne osiągnięcia.
3. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy,
2) pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów,
3) dyplomy, listy pochwalne, nagrody książkowe i rzeczowe,
4) świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uczeń uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji
średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą Dyrektora, udzieloną publicznie wobec innych uczniów,
3) usunięciem ze szkoły (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym),
4) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów również za:
a) spożywanie alkoholu w szkole oraz w miejscach publicznych,
b) przebywanie w stanie nietrzeźwym w szkole i miejscach publicznych,
c) dokonanie kradzieży na terenie szkoły,
d) przyjmowanie i rozprowadzanie narkotyków,
e) wyjątkowo naganne zachowanie,
5) wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny (nie dłużej niż pół roku), jeżeli
uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego lub Szkolnego, komitetu
Rodzicielskiego, Rady Pedagogicznej lub wychowawcy klasy,
6) uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie od kary do dyrekcji szkoły w ciągu
tygodnia od ogłoszenia, a w przypadkach spornych odwołać się w takim samym
terminie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
5. W przypadku naruszenia postanowień Statutu Szkoły stosuje się odpowiednie opracowane
procedury postępowania zgodne z przepisami prawa oświatowego,
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PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. nr 61, poz.
624) (Zmiany: Dz. U. z 2002r. nr 10, poz. 96; z 2003r. nr 146, poz. 1416; z 2004r. nr 66, poz. 606; z
2005r. nr 10, poz. 75; z 2007r. nr 35, poz. 222)

 Zmiany do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących zostały wprowadzone Uchwałą
Rady Pedagogicznej w dniu 20 czerwca 2007r.
 Zmiany do Statutu zostały wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej 12/2009 z dnia
21.09.2009
 Zmiany do statutu Zespołu Ogólnokształcących zostały wprowadzone Uchwałą Rady
Pedagogicznej Nr 16/2012 z dnia 30.08.2012
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