ZAŁĄCZNIK
UCHWAŁY STANOWIĄCEJ Nr 3/2018/2019
Rady Pedagogicznej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Jarosławiu
ul. 3 Maja 4; 37-500 Jarosław
z dnia 28 września 2018 r.

W statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 ust.6. otrzymuje brzmienie:
„ust.6. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski.”
2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ust.1. Szkoła realizuje cele i zadania, określone w ustawie oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie
wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska.”
3. §7 ust.1. pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
4. w §7 ust. 1. uchyla się punkt 3).
5. §10 ust.1. otrzymuje brzmienie:
„ust.1 Proces wychowawczy prowadzony jest zgodnie z Programem wychowawczoprofilaktycznym.”
6. §10 ust.2. otrzymuje brzmienie:
„ust.2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się
z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych
przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.”
7. §10 ust.3. otrzymuje brzmienie:
„ust.3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie
sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cały
cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.”
8. §18 ust.1 pkt.12) otrzymuje brzmienie:
„12) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z Programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów przy udziale
rodziców i wychowawców.”
9. §18 ust.1 pkt.15) otrzymuje brzmienie:
„15) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu wychowawczoprofilaktycznego.”
10. §18 ust.1 pkt.16) otrzymuje brzmienie:
„16) udział w opracowaniu Programu wychowawczo-profilaktycznego.”
11. W §18 ust.1 dodaje się punkt17):
„pkt.17) podejmowanie działań w zakresie doradztwa zawodowego.”
12. §26 ust.2 pkt.13) otrzymuje brzmienie:

„13) za zgodą organu prowadzącego i w przypadku uzasadnionych potrzeb
organizacyjnych szkoły tworzy się stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów i inne
stanowiska kierownicze.”
13. §26 ust.3 pkt.2) otrzymuje brzmienie:
„2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi lub wicedyrektorom i innym
pracownikom na stanowiskach kierowniczych.”
14. §26 ust.4 dodaje się punkt7):
„pkt.7) odpowiada za organizację i realizację doradztwa zawodowego w szkole”
15. §28 ust.12 otrzymuje brzmienie:
„Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
Sposób sporządzania protokołu, jego format, zawartość oraz zasady udostępniania
określa Regulamin Rady Pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu.
16. w §28 uchyla się punkty:13), 14), 15), 16), 17), 18).
17. w §29 ust.8 pkt.1) otrzymuje brzmienie:
„uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu profilaktycznowychowawczego , obejmującego:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.”
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.”
18. w §29 ust.8 pkt.1) uchyla się lit. a) oraz lit. b).
19. w § 30 dodaje się ust.9:
„ust.9.Samorząd uczniowski ma możliwość, w porozumieniu z dyrektorem szkoły
podejmować działania z zakresu wolontariatu, wpisujące się w działalność
edukacyjną, wychowawczą
i opiekuńczą szkoły.
1) w zakresie funkcji dydaktycznej szkoły, wolontariat jest szansą dla wolontariuszy
na zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności z zakresu: problemów świata,
wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności i uchodźctwa,
2) w zakresie funkcji wychowawczej szkoły, wolontariat przyczynia się do
kształtowania postaw prospołecznych młodzieży,
3) w odniesieniu do funkcji opiekuńczej szkoły, wolontariusze mogą wychodzić
naprzeciw potrzebującym poprzez:
a) przygotowywanie zbiórki na rzecz chorych, ubogich, potrzebujących pomocy.
b) udzielanie pomocy kolegom z problemami w nauce,
c) organizowanie dla szkolnej społeczności loterii fantowej, szkolnej dyskoteki,
koncertu, kiermaszu ciast, kiermaszu ozdób choinkowych, z których dochód
przeznacza się na cele charytatywne,
d) zbiórki podręczników i książek,

e) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, Domach Dziecka, Domach Pomocy
Społecznej,
f) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych
placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym,
4) uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują zadania w czasie wolnym od
zajęć edukacyjnych,
5) działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku
uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.
20. w § 30 dodaje się ust.10.:
„ust.10. Wolontariat szkolny włącza się w działania Powiatowego Centrum
Wolontariatu.
21. w §32 ust.2 pkt.1) otrzymuje brzmienie:
„pkt1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań
szkoły oraz Programu wychowawczo-profilaktycznego ”.
22. w §32 ust.2 pkt.2) otrzymuje brzmienie:
„zgłaszania do Programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji;
wnioski
i
propozycje
przekazują
za
pośrednictwem
wychowawcy
do przewodniczącego rady pedagogicznej.”
23. w §34 ust.4 pkt.2) otrzymuje brzmienie:
„2) podziału na grupy dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych”.
24. w §34 dodaje się pkt 5:
„ pkt 5 W szkole organizuje się i realizuje działania w zakresie doradztwa zawodowego.
1) doradztwo zawodowe polega na realizacji działań, w celu wspierania uczniów
w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz
przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do
podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów.
2) doradztwo zawodowe w formie orientacji zawodowej, jest realizowane w trakcie
bieżącej pracy z uczniami lub przez zintegrowane działania nauczycieli, nauczycieli
wychowawców, pedagoga i psychologa.
3) przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować
w szczególności z pracodawcami, uczelniami wyższymi, poradniami psychologicznopedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku
pracy.”
25. §43 otrzymuje brzmienie:
„ Szkoła prowadzi dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie
przepisami. Dokumentacja może być prowadzona w formie
elektronicznej po uzyskaniu zgody organu prowadzącego”.
26. w §45 ust.1 pkt.3) otrzymuje brzmienie:
„2 pracownie komputerowe z minimum 14 stanowiskami i dostępem do Internetu”.
27. w §51 ustęp 2 dodaje się punkty11),12), 13):
„pkt.11) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi;
pkt.12) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
pkt.13) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej

i językowej uczniów;
28) w §76 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okres pierwszy trwa od początku roku szkolnego przez 18 tygodni, a okres drugi
zaczyna się od 19 tygodnia i trwa do zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.”
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