Uchwała Nr 13 /2016
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nysie
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie ZSO – Aneks nr 2

Na podstawie art. 66. ust. 1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi
zmianami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1.), Rozporządzenia MEN z dnia

30 kwietnia w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęła
zmiany w Statucie określone w Aneksie nr 2.
Wprowadza się następujące zmiany:

I.

§ 9. ust. 8. przyjmuje brzmienie:

Zespół organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), stwarzając możliwość wymiany
informacji dotyczących postępów dydaktycznych oraz tematów wychowawczych. Spotkania
te odbywają się według uchwalonego przez radę pedagogiczną na początku roku szkolnego
harmonogramu zebrań i konsultacji z rodzicami, obowiązkowo w trzecią środę grudnia, trzecią środę
marca, dla oddziałów liceum programowo najwyższych, a w trzecią środę maja dla wszystkich
pozostałych oddziałów.

II.

W § 17. po ust.13. dodaje się ust.14. o następującej treści:

14. Pomoc psychologiczna jest udzielana uczniowi z powodu trudności adaptacyjnych związanych
z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą.

III.

W § 21. ust. 4. dodaje się ust. 5 o następującej treści:

5. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole stosownie do wymiaru zatrudnienia jest zobowiązany
prowadzić tygodniowo 1 godzinę w ramach pracy w liceum i 2 godziny w ramach pracy
w gimnazjum zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach oferty zajęć
dodatkowych w szkole.

IV.

§ 25. ust. 1. przyjmuje brzmienie:

1. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum
informacji, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
V.
§ 25. ust. 2. po pkt. 6. dodaje się pkt.7 i 8.:
2. Do zadań biblioteki należy:
7) sprawowanie opieki nad uczniami przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu;
8) zamawianie i dystrybucja podręczników dotowanych przez MEN dla uczniów gimnazjum.
§ 25. ust. 3. pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

VI.

3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

VII.

§ 25. ust. 4 pkt. 6 skreślony

VIII.

§ 30. ust. 5. przyjmuje brzmienie:

5. Oddziały uzyskujące najwyższą średnią ocen lub frekwencję w danym roku szkolnym mają prawo
do dodatkowych dni wolnych od nauki, przeznaczonych na wycieczki klasowe.

IX.

§ 31. ust. 5. pkt. 1 przyjmuje brzmienie:

5. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, poprzez wystąpienie
do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego oraz uchwale Rady Pedagogicznej w przypadku:
1) nieusprawiedliwienia w terminie 60 godzin lekcyjnych w danym roku szkolnym;

X.

§ 34. ust. 4. przyjmuje brzmienie:

4. W trakcie roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia o umiejętnościach i wiadomościach
podlegających ocenie.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.......................................................................
Protokolant - podpis
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nysie

Dyrektor
mgr inż. Małgorzata Makaryk

Aneks nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie
Wprowadza się następujące zmiany:
§ 9. ust. 8. przyjmuje brzmienie:
Zespół organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), stwarzając możliwość wymiany
informacji dotyczących postępów dydaktycznych oraz tematów wychowawczych. Spotkania
te odbywają się według uchwalonego przez radę pedagogiczną na początku roku szkolnego
harmonogramu zebrań i konsultacji z rodzicami, obowiązkowo w trzecią środę grudnia, trzecią
środę marca, dla oddziałów liceum programowo najwyższych, a w trzecią środę maja dla
wszystkich pozostałych oddziałów.
W § 17. po ust.13. dodaje się ust.14. o następującej treści:
14. Pomoc psychologiczna jest udzielana uczniowi z powodu trudności adaptacyjnych
związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych
z wcześniejszym kształceniem za granicą.
W § 21. ust. 4. dodaje się ust. 5 o następującej treści:
5. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole stosownie do wymiaru zatrudnienia jest zobowiązany
prowadzić tygodniowo 1 godzinę w ramach pracy w liceum i 2 godziny w ramach pracy
w gimnazjum zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach oferty zajęć
dodatkowych w szkole.
§ 25. ust. 1. przyjmuje brzmienie:
4. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum
informacji, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno –
wychowawczych i opiekuńczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji
wiedzy o regionie.
§ 25. ust. 2. po pkt. 6. dodaje się pkt.7 i 8.:
5. Do zadań biblioteki należy:
7) sprawowanie opieki nad uczniami przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu;
8) zamawianie i dystrybucja podręczników dotowanych przez MEN dla uczniów gimnazjum.
§ 25. ust. 3. pkt. 5 przyjmuje brzmienie:
3.Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
§ 25. ust. 4 pkt. 6 skreślony

§ 30. ust. 5. przyjmuje brzmienie:
5. Oddziały uzyskujące najwyższą średnią ocen lub frekwencję w danym roku szkolnym mają
prawo do dodatkowych dni wolnych od nauki, przeznaczonych na wycieczki klasowe.

XI.

§ 31. ust. 5. pkt. 1 przyjmuje brzmienie:

5. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, poprzez wystąpienie
do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego oraz uchwale Rady Pedagogicznej w przypadku:
1) nieusprawiedliwienia w terminie 60 godzin lekcyjnych w danym roku szkolnym;

XII.

§ 34. ust. 4. przyjmuje brzmienie:

4. W trakcie roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia o umiejętnościach i wiadomościach
podlegających ocenie.

