
 

Uchwała Nr XXIV/163/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 3 września 2009 r. 
 

 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/153/09 Rady Powiatu Opolskiego  
z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie uchwalenia statutu Publicznego 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie   
 

 

 

Na podstawie art. 58 ust.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 

W Załączniku do Uchwały Nr XXIII/153/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 

czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 13 dodaje się ust. 3 o następującej treści:   
„ 3. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem 

Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości 

organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu 

edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w 

podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.” 

2. W § 15.II. : 
1) punkt 8 otrzymuje nową treść:  

   „8) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły. 

2) Dodaje się punkty 13, 14,15,16,17 o treści:  

      13) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów    

                    pedagogicznych w szkole,  

14) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli     

       szkoły, 

       15) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

       16) ustalanie regulaminu swojej działalności, 

17) podejmowanie Uchwał Rady Pedagogicznej zwykłą większością     

      głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.” 

3.  W § 19 dodaje się ustępy 4,5,6,7,8, o następującej treści:  
    „ 4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na  

           rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy w opanowaniu przez ucznia  

           wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań wynikających z  

           programów nauczania oraz formułowania oceny. 

       5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 



1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych   

     niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i  

     rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  

     zajęć oraz informowanie o nich uczniów, 

 2) bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  

                 obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

             3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych  

    i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

              5) przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, 

              6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania uczniom informacji   

                           o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

         6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

         1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

       oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego 

    rozwoju. 

              3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

4) informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o postępach,    

     trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania,   

     zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i   

     promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i  

     egzaminów uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii  

     Samorządu Uczniowskiego. 

          7. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwego zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z  

zasadami higieny umysłowej, 

                      2) bezpiecznych warunków pobytu oraz nauki w szkole,  

                           zapewniających  poszanowanie godności, ochronę przed wszelkimi  

                           formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi  

                           przejawami patologii społecznej, 
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

    wychowawczym, 

4) swobodnego wyrażania myśli w szczególności dotyczących życia   

     szkoły, światopoglądu, przekonań religijnych, jeśli nie narusza to   

    dobra innych osób,  

5) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i  

     stawianymi wymogami oraz uzyskania od nauczycieli i   

     wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzenia i    

     pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny jego 

postępowania w nauce i zachowaniu, 

7) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 

prawo zrzeszenia się w organizacjach szkolnych, 

8)  rozwijanie swoich zainteresowań i talentów oraz organizowania 

działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z 



własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, między 

innymi poprzez: redagowanie gazetki szkolnej, udział w zajęciach 

kół zainteresowań, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, 

wycieczkach i zawodach sportowych organizowanych dla uczniów 

szkoły, 

9)  zapoznanie się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołanie się od 

ustalonych ocen w terminie i trybie, który określa szkolny system 

oceniania, 

10)  rozstrzyganie sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji,   

  dialogu , porozumiewania się przy wzajemnym poszanowaniu 

stron, 

11) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach,  

 zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami  

 i  możliwościami. 

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać: 

 1)  postanowień zawartych w statucie szkoły,   
 2)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach   

      edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie się na  

      nich zachowywać, 

3)   każdorazowo usprawiedliwiać swoją nieobecności na zajęciach  

 edukacyjnych z zachowaniem terminu i form, 

 4)  kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli i innych   

pracowników szkoły oraz wobec uczniów, 

5)  przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, 

zdrowie i higieniczny rozwój, nie stwarzając sytuacji 

zagrażających życiu i zdrowiu innych, 

6)  szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 

7)  szanować prace własną, rodziców, wychowawców i kolegów, 

8)  dbać o własne dobro, ład i porządek w szkole, 

9)  szanować symbole narodowe i szkolne oraz dbać o honor i    

       tradycje  szkoły, 

                    10)  dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom.” 

4. W § 20 dodaje się ustęp 3 i 4 o następującej treści: 
           „ 3. Do zadań nauczycieli należy przede wszystkim: 

1)  rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej,  

wychowawczej oraz opiekuńczej,  

2)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

3)  prawidłowe i efektywne realizowanie procesu dydaktycznego 

zgodnie z przyjętymi kierunkami, 

4)  dążenie do pełnego rozwoju osobowości uczniów i służenie 

pomocą w przypadku jego niepowodzeń, 

5)  dbanie o kształcenie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z  

założeniami życia społecznego, edukacji ekologicznej, integracji 

społecznej, 

6)  poznanie potrzeb uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz wspieranie ich rozwoju psychofizycznego,  

zdolności i zainteresowań, 



 7) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji 

pedagogicznej określone odrębnymi przepisami, 

8)  realizowanie innych zadań określonych w przepisach.  

4. Do zadań pracowników ekonomiczno-administracyjnych należy przede  

 wszystkim: 

1)  właściwe prowadzenie gospodarki finansowo- materiałowej oraz  

rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2)  projektowanie budżetu w zakresie wydatków administracyjno- 

gospodarczych, 

3)  zabezpieczenie dokumentów, pieczęci i druków ścisłego 

zarachowania oraz pogotowia kasowego, 

4)  zaopatrzenie w niezbędne druki i materiały biurowe konieczne do  

funkcjonowania szkoły,  

5)  prowadzenie na bieżąco inwentaryzacji i dokumentacji, 

6)  zapewnienie sprawności techniczno-użytkowej budynków i 

urządzeń w obrębie obiektów oraz zabezpieczenie majątku szkoły, 

7)  zabezpieczeniu sprzętu przeciwpożarowego i drożności wyjść  

ewakuacyjnych, 

 8)  utrzymanie szkoły i terenu szkoły w pełnej użyteczności,  

 bezpieczeństwie i czystości, 

9) wykonywanie na bieżąco poleceń dyrektora.” 

5. W § 24 ustęp 4 otrzymuje treść: 
„4. W przypadkach szczególnie drastycznych, gdy uczeń naraża zdrowie i  

 życie swoje i innych może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.” 

 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

        Powiatu Opolskiego 

 

        Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


