
Uchwała Nr XXIII/154/09 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie: utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 
w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski  
 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami) i art. 58 ust.1,6 ustawy z dnia 7 września 1991r.o 

systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

1. Zakłada się z dniem 1 września 2009 roku Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

Zespołu Szkół w Tułowicach. 

2. Akt założycielski szkoły, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 
§ 2 

 

Organizację szkoły, o której mowa w § 1 określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

 

§ 3 
 

Szkoła prowadzić będzie w ramach działalności Zespołu Szkół w Tułowicach gospodarkę finansową 

w formie jednostki budżetowej. 

 

 
§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIII/154/09

                 Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 25 czerwca 2009r. 

 

 

 

 

 

 

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI 
 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  

Zespołu Szkół w Tułowicach  
 

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

( Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) nadaje się: 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
 

publicznej szkole ponadgimnazjalnej o nazwie: 

 

 
PUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

ZESPOŁU SZKÓŁ 
W TUŁOWICACH, ul. ZAMKOWA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/09 

Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
 
 

 
 

Statut 
 

Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  
Zespołu Szkół w Tułowicach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 1 
Szkoła nosi nazwę:  

Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach  
zwane dalej Szkołą.                   
Adres Szkoły: 49-100 Tułowice, ul. Zamkowa 15 

 

§ 2 
Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Tułowicach. 

 

§ 3 
1. Szkoła posiada podłużną pieczęć urzędową, zawierającą nazwę Szkoły:  

     Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach.  
2.  Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez 

Szkołę używa się małej i dużej pieczęci z godłem państwowym i nazwą Szkoły w otoku. 

 
§ 4 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 5 
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski.  

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty. 

 
§ 6 

 
1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący w ramach działalności 

Zespołu Szkół w Tułowicach w formie jednostki budżetowej.      

              
§ 7 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów. 

2. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie 

społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.  

3. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, 

kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.  

 

§ 8 
 

Szkoła prowadzi naukę przedmiotów zgodnie z programem nauczania w oparciu o podstawy 

programowe i ramowe plany nauczania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

 

 
§ 9 

 
 

1. Szkoła może współpracować ze szkołami i innymi placówkami kulturalnymi w kraju i za granicą. 

2. Informacje o Szkole i bieżącej jej działalności są publikowane na stronie internetowej Szkoły 

www.zs.tulowice.pl. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Szkoły 
 

§ 10 



 
Celem Szkoły jest osiągnięcie przez uczniów w wyniku nauki średniego wykształcenia i nabycie 

kluczowych umiejętności w zakresie: 

1) Planowania i organizowania nauki i samooceny. 

2) Skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach. 

3) Efektywnego współdziałania w zespole. 

4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

5) Sprawnego posługiwania się komputerem i techniką informatyczną. 

 

                                                               § 11 
 

Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 

1)  Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 

2)  Rozbudzanie aktywności poznawczej i twórczej. 

3) Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

Szkoły. 

4) Inspirowanie zachowań ukierunkowanych na samo wychowywanie, samokształcenie i kierowanie 

własnym rozwojem. 

5) Ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na problemy społeczne i 

zapoznawanie ucznia z mechanizmami i procesami życia społecznego. 

6) Uświadamianie potrzeb społecznych, rodzinnych, zdrowotnych i ekologicznych. 

7) Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez naukę 

rodzimego języka oraz własnej historii i kultury, kultywowanie charakterystycznych dla danego 

środowiska tradycji i wartości oraz wpajanie ich uczniom w ramach realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego, a także przekazywanie podstaw myśli filozoficznej, kultury informacyjnej i zasad 

obrony cywilnej m.in. w ramach realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych – jako dziedzin edukacji 

uwzględnianych w obrębie wszystkich nauczanych przedmiotów. 

8) Udzielanie uczniowi pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rozpoznawanie zagrożeń środowiskowych poprzez 

przeprowadzanie ankiet i badań oraz kształtowanie środowiska wychowawczego. 

9) Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły,  

10) Dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów m.in. w ramach realizacji indywidualnych 

programów nauczania. 

11) Udzielanie uczniom stałej lub doraźnej pomocy materialnej.  

12) Pomoc uczniom w stworzeniu własnego warsztatu pracy intelektualnej.  

13) Przygotowanie do dokonywania dojrzałych wyborów, pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w 

życiu społecznym i kierowania własnym rozwojem. 

14) Rozszerzanie wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów w celu 

przygotowania ich do studiów i pracy zawodowej. 

15) Ułatwianie samoidentyfikacji kulturowej, poszukiwania własnej tożsamości i budowania własnego 

wizerunku. 

16) Przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym oraz tworzenia 

zdrowego środowiska życia, pracy i zabawy. 

17) Przygotowanie do udziału w życiu społeczności z pełnym szacunkiem dla wartości uniwersalnych, 

godności i jedności świata natury. 

18) Stworzenie warunków sprzyjających realizacji celów życiowych uczniów rozwoju ich 

zainteresowań, pracy indywidualnej nad wybranymi dziedzinami wiedzy. 

19) Sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia, refleksji wobec własnej hierarchii 

wartości, umożliwianie tworzenia warsztatu pracy intelektualnej. 

20) Wspieranie rozwoju twórczości, rozwijanie aktywności w różnorodnych dziedzinach sztuki, nauki, 

technik, sportu, a także w ramach zajęć czasu wolnego. 

21) Wspieranie aktywnych i innowacyjnych postaw wobec świata. 

 

§ 12 
 



1. W ramach zadań wychowawczych Szkoła umożliwia uczniom poznanie zachowań w zakresie: 

uzyskania orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, przyswojenia sobie zasad personalizacji życia 

w rodzinie i w szerszej społeczności oraz właściwego kształtowania etyki pracy. 

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”. 

3. Przy powierzaniu wychowawstwa dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności 

Dyrektor uwzględnia w miarę możliwości zasadę by wychowawca prowadził dany oddział przez cały 

tok nauczania.  

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia. 

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole ucznia, a innymi 

członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji wymienionych wyżej zadań m.in.: 

1) Otacza indywidualną opieką ucznia. 

2) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami formy życia zespołowego. 

3)  Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie powierzonej jego opiece, 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) Współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności. 

6. Wychowawca jest zobowiązany do prawidłowego prowadzenia dokumentacji oddziału i 

indywidualnej dokumentacji szkolnej ucznia. 

7. Formy realizacji zadań nauczyciela-wychowawcy uwzględniają wiek ucznia jego potrzeby oraz 

warunki środowiskowe. 

 
§ 13 

 
1. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły nauczycielskie dla każdego oddziału, w skład, których wchodzą 

nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. 

2. Zadaniem zespołów nauczycielskich jest między innymi: 

1) Ustalanie dla każdego oddziału zestawu programów nauczania z przedmiotów ogólnokształcących, 

w tym w zakresie rozszerzonym. 

2) Opracowywanie sposobów i metod pracy z uczniami z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. 

 
ROZDZIAŁ III 

Organy Szkoły  
 

§ 14 
1. Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły. 

2) Rada Pedagogiczna. 

3) Samorząd Uczniowski.  

2. Organy Szkoły działają w zakresie swoich kompetencji. 

 

§ 15 
 

I. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 
1) Koordynowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły. 

2) Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz. 

3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole. 

4) Organizowanie zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej – z własnej inicjatywy, na wniosek 

uprawnionego organu lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  



5) Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i pracy. 

6) Realizowanie uchwał organów Szkoły podjętych w ramach posiadanych przez nie kompetencji. 

7) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie. 

8) Współpraca z pozostałymi statutowymi organami Szkoły dla dobra uczniów i placówki. 

9)  Wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy dla osób zatrudnionych w szkole. 

10) Prowadzenie określonej przepisami dokumentacji szkoły. 

II. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Szkoły należy: 

1) Zatwierdzanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

2) Okresowe analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i 

materialnych warunków szkoły. 

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, upowszechnianie nowatorstwa 

pedagogicznego. 

4) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

5) Zatwierdzanie rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

6) Zatwierdzanie wniosków zespołów przedmiotowych.  

7) Opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 

8) Opiniowanie planu wykorzystania środków finansowych w ramach przyznanych limitów. 

9) Opiniowanie wniosków o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania 

ich osiągnięć zawodowych. 

10) Opiniowanie propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowych prac i zajęć odpłatnych. 

11) Opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w Szkole. 

12) Realizuje inne zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

III. Do Kompetencje Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) Opracowanie rocznych planów pracy. 

2) Gospodarowanie środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego. 

3) Zgłaszanie do Rady Pedagogicznej wniosków dotyczących spraw wychowawczych oraz organizacji 

zajęć dydaktycznych. 

4) Organizowanie wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo – turystycznych, uroczystości 

okolicznościowych. 

5) Współpraca z Radą Pedagogiczną oraz Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 16 
 

1. Organy Szkoły informują się wzajemnie o wynikach swej pracy, przedkładając sobie do 

wiadomości okresowe sprawozdania w tym zakresie i podjęte uchwały. 

2. Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu, w którym udział 

biorą wyznaczeni przedstawiciele. 

3. Termin posiedzenia polubownego ustala Dyrektor Szkoły. 

4. Z posiedzenia polubownego sporządzany jest protokół przechowywany przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 17 
 

1. Dla rozwiązania sytuacji konfliktowych i spornych powoływana jest Komisja Rozjemcza. 

2. Komisja Rozjemcza powoływana jest przez Dyrektora Szkoły w sytuacji powstania sporu na okres 

niezbędny do jego rozwiązania. 

3. W skład Komisji Rozjemczej wchodzą: 

1) Wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel jako Przewodniczący. 

2) Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty. 

3) Przedstawiciel Organu Prowadzącego. 

4) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

5) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, z wyłączeniem przypadków, które dotyczą nauczycieli i 

Dyrektora Szkoły. 



4. Skład Komisji Rozjemczej podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez 

Dyrektora Szkoły. 

5. Każdy członek Komisji Rozjemczej na jej posiedzeniu dysponuje jednym głosem. 

6. Rozstrzygnięcie każdego sporu następuje w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością 

głosów, a postanowienia Komisji Rozjemczej są obowiązujące dla stron sporu. 

7. Posiedzenia Komisji Rozjemczej odbywają się w obecności zainteresowanych stron, w terminie 

ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

8. Każda ze stron sporu lub osób zainteresowanych może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji 

Rozjemczej ze swoim pełnomocnikiem lub być przez niego reprezentowana jako rzecznika swoich 

interesów, a ucznia (na wyraźne jego życzenie) dodatkowo może reprezentować jego wychowawca. 

9. Z posiedzenia Komisji Rozjemczej sporządzany jest protokół, przechowywany przez Dyrektora 

Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja Szkoły 
 

§ 18 
 

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

1) Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z 

uczniami, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki. 

2) Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą 

wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole.  

3) Zajęcia w Szkole prowadzone są w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

§ 19 
1. Kształcenie w Szkole prowadzone jest w formie zaocznej i odbywa się: 

1) Poprzez konsultacje zbiorowe dla uczniów, zajęcia odbywają się we wszystkich semestrach, co dwa 

tygodnie przez trzy dni (czwartki, piątki, soboty) według tygodniowego rozkładu zajęć.  

2) Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20 % ogólnej 

liczby godzin zajęć w semestrze, w dowolnie wybranych dniach tygodnia. 

3) Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – 

wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.  

2. Liczba uczniów w oddziale Szkoły powinna wynosić, co najmniej 25 osób. 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może 

być niższa. 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 20 
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.  

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne 

przepisy. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 21 
1. Do Szkoły przyjmowani są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. 

2. Termin przeprowadzenia rekrutacji i zasad rekrutacji określa corocznie Opolski Kurator Oświaty. 

3. Kandydat do Szkoły składa następujące dokumenty: 

1)  Kwestionariusz osobowy. 

2) Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. 

3) Kopię orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w  przypadku jej posiadania. 



4.  Lista przyjętych kandydatów podawana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń szkoły. 

 
ROZDZIAŁ VII 
Nagrody i kary 

 
§ 22 

1.  Uczeń może być nagradzany za: 

1)  Rzetelną naukę. 

2) Wzorową postawę i pracę społeczną. 

3) Wybitne osiągnięcia. 

4)  Dzielność i odwagę. 

2. Wyróżniający się uczeń może być nagradzany: 

1)  Pochwałą. 

2)  Nagrodą książkową. 

3)  Dyplomami. 

4)  Listami pochwalnymi. 

5)  Nagrodami rzeczowymi. 

6)  Stypendiami za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

 
§ 23 

 
Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego lub 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 24 
 

W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów oraz norm społecznych przez ucznia może 

on zostać ukarany karą: 

1. Ustnego upomnienia wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotowego. 

2. Naganą Dyrektora Szkoły z wpisaniem do akt ucznia. 

3. Ostrzeżenia o usunięciu ucznia ze Szkoły. 

4. Skreślenia z listy uczniów. 

 

                                                              § 25 
 

Karę w stosunku do ucznia może stosować odpowiednio do swych kompetencji: 

1. Wychowawca klasy. 

2. Nauczyciel przedmiotowy. 

3. Dyrektor Szkoły. 

 
§ 26 

Uczeń, który karę uważa za niesłuszną, może się od niej odwołać do Dyrektora Szkoły, który 

podejmuje w ciągu 14 dni w tej sprawie postanowienie o utrzymaniu albo cofnięciu kary. 
 

§ 27 
 

Decyzja Dyrektora Szkoły podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI 
§ 28 

1. Biblioteka szkolna: 

1)  Służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

2)  Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą. 

3)  Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej oraz innych ścieżek edukacyjnych. 



4)  Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł 

informacji i bibliotek. 

5)  Stanowi ośrodek informacji o gromadzonych dokumentach. 

6)  Jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na 

zajęciach z uczniami. 

7)  Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą Szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagających opieki dydaktycznej i wychowawczej. 

8)  Zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów. 

9)  Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

§ 29 
 

1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) Udostępnianie 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. 

5) Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

6) Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego. 

7) Pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno –   wychowawczych 

związanych z książką i innymi źródłami informacji. 

8) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów poszczególnych klas. 

9)  Gromadzenie zbiorów. 

10)  Ewidencja zbiorów z dokumentacją. 

11)  Ubytkowanie zbiorów z dokumentacją. 

12)  Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów. 

13)  Selekcja zbiorów. 

14)  Prowadzenie warsztatu informacyjnego – księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki. 

15)  Prace związane z planowaniem i sprawozdawczością – roczny plan pracy, sprawozdania, 

planowanie wydatków. Statystyka dzienna, semestralna i roczna. 

16) Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

17)  Komputeryzacja biblioteki. 

18)  Odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów. 

19)  Uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością. 

20)  Współdziałanie z wychowawcami i nauczycielami. 

21)  Współpraca z innymi bibliotekami. 

22)  Proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 30 
 

Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu. 

1. Zmiany w Statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością  głosów. 

2. Uchwalone zmiany w Statucie należy przesłać do wiadomości organowi prowadzącemu. 

  


