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Uchwała Nr 10/2017 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie 

z dnia 30.11.2017 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie 

 

Na podstawie art. 72 ust.1 oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

 

§1 

Z dniem 30 listopada wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1  

a) w pkt 3 wyrazy „Szkołę powołała” zastępuje się wyrazami „Szkoła powstała”.  

§ 1 w pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Szkoła powstała w 1909 r. jako Gimnazjum 

w Brzozowie.” 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum 

sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.” 

 

2) w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Szkoła posiada własny ceremoniał związany  

z wieloletnią historią i tradycją szkoły. Ceremoniał szkolny stanowi odrębny 

dokument.” 

 

3) w § 3 pkt.  3 dodaje się literę j w brzmieniu: „kształtuje u uczniów postawy 

prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.” 
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4) w § 10 pkt.  2 dodaje się literę r w brzmieniu: „stwarzanie warunków do działania 

w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.” 

 

5) w § 11 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji 

stanowiących:  

a) uchwala statut Liceum – po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady   

Rodziców, 

b) zatwierdza plany pracy Liceum, 

c) podejmuje uchwały w sprawie wyników, klasyfikacji i promocji uczniów, 

d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum, 

e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Liceum, 

f) opracowuje i uchwala Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

g) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

h) ustala sposób wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.” 

b) w  pkt.  5 dodaje się literę e w brzmieniu: „podjęcie działalności stowarzyszeń, 

wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.”    

 

6) w § 13  

a) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

podejmuje działania z zakresu wolontariatu.” 
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b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym 

          sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu,  

         będący odrębnym dokumentem.” 

7) w Rozdziale IV  

a) dodaje się pkt. 22 w brzmieniu: „Regulamin wolontariatu.” 

b) dodaje się pkt. 23 w brzmieniu: „Regulamin doradztwa zawodowego.” 

 

 

8) w § 15 dodaje się pkt. 23 w brzmieniu: „W szkole działa wolontariat szkolny, którego 

zasady działania określa odrębny regulamin.” 

 

9) w § 37 w ust. 5 skreśla się pkt. 15  

 

10) w § 38 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Do każdej przyznanej nagrody uczeń może 

wnieść pisemne zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od 

jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi 

prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor 

rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów 

szkoły.”  

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


