Uchwała nr 2/2006/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r.
Rady Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze:
1. W §13 ust. 5 skreśla się w pkt 10 znak „.” (kropki) po słowie „Gimnazjum”.
2. W §13 ust. 5 dodaje się:
a) pkt 11 o treści:
stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły lub placówki
b) pkt 12 o treści:
podejmuje działania organizacyjne umoŜliwiające obrót uŜywanymi podręcznikami na terenie Szkoły.
3. w §13 dodaje się pkt 9a o treści:
Dyrektor Zespołu:
a) określa zarządzeniem wzór i zasady noszenia przez uczniów Gimnazjum jednolitego stroju,
b) moŜe, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić zarządzeniem obowiązek noszenia przez uczniów Liceum na terenie szkoły jednolitego stroju, określając w nim jego wzór
i zasady noszenia.
4. W §14 ust. 8 pkt 3 zmienia się jego aktualne brzmienie na:
uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnych zestawów programów nauczania
i szkolnych zestawów podręczników, biorąc pod uwagę moŜliwości uczniów, a w przypadku
podręcznika równieŜ:
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do moŜliwości uczniów;
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umoŜliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
5. Zmienia się aktualne brzmienie §25 na:
1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Gimnazjum
nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w kaŜdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli
rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców Zespołu.
5. Rada Rodziców moŜe występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeŜeniem 7, naleŜy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)

programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
7. JeŜeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a
lub b, 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.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
9. Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:
1) ukończenia Szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku,
w którym uczeń kończy szkołę
2) przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło
3) śmierci
4) zrzeczenia się członkostwa
5) utraty prawa wybieralności
6) niebrania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.

6. W §29 ust. 1
a) pkt 5zmienia się jego aktualne brzmienie na:
szkolny plan nadzoru pedagogicznego
b) dodaje się pkt 6 o treści:
szkolne zestawy programów nauczania wraz ze szkolnymi zestawami podręczników.
7. Dodaje się §29a o treści:
1. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niŜ trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W liceach, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć
edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niŜ trzech podręczników
do kaŜdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
3. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy
lata szkolne.
5. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, moŜe dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym Ŝe zmiana w tych zestawach nie moŜe nastąpić w trakcie roku
szkolnego.
8. W §79 ust. 2 pkt 25 dodaje się na końcu znak „,” (przecinka), a po nim zwrot:
w szczególności poprzez:
a) reagowanie na wszelkie dostrzeŜone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagroŜenie bezpieczeństwa uczniów
b) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu i w razie potrzeby
zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie Zespołu, zawiadamianie pracownika obsługi
- portiera o fakcie przebywania osób postronnych
c) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeŜonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia
uczniów
9. W §84 ust. 1 po słowie „Uczeń” dodaje się zwrot::
- zgodnie z „Konwencją o prawach dziecka”, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami oświatowymi 10. W §84 ust. 1 dodaje się pkt 6a w o treści:
korzystania z pomocy psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
11. W §84 ust. 2:

a) pkt 2 dodaje się na końcu znak „,” (przecinka), a po nim zwrot:
w szczególności uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. JeŜeli spóźnienie jest znaczne - przekracza 20 minut, uczeń powinien udać
się do centrum multimedialnego przy bibliotece, a następnie w czasie przerwy dołączyć do
swojej klasy.
b) pkt 4 dodaje się na końcu znak „,” (przecinka), a po nim zwrot:
odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu
c) pkt 7 zmienia się jego brzmienie na:
zachowywać się godnie wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz pozostałych
uczniów
d) pkt 12 dodaje się na końcu znak „,” (przecinka), a po nim zwrot:
w szczególności zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu
e) dodaje się pkt 12a o treści:
na terenie Szkoły nosić strój szkolny,
a) określony, w przypadku uczniów Gimnazjum, zarządzeniem przez Dyrektora Zespołu
b) jeŜeli, w przypadku uczniów Licem, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzi obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego
stroju, wydając odpowiednie zarządzenie
f) pkt 15 skreśla się na końcu znak „.” (kropki)
g) dodaje się pkt 16 o treści:
w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać naleŜytą uwagę, zabierać głos, gdy zostanie do tego
upowaŜniony przez nauczyciela.
12. W §84 dodaje się pkt 3 o treści:
1. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uwaŜa, Ŝe jego prawa zostały naruszone, zgłasza skargę w formie pisemnej lub ustnej:
a) wychowawcy klasy, jeŜeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niŜ wychowawca,
b) pedagogowi szkolnemu, jeŜeli jego prawa zostały naruszone przez wychowawcę,
c) Rzecznikowi Praw Ucznia, jeŜeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niŜ
Rzecznik Praw Ucznia.
2. JeŜeli skarga nie zostanie wyjaśniona przez osoby wymienione w pkt 1 lit. a-c w ciągu
siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia lub sposób jej rozwiązania nie zadowala ucznia
(jego prawnych opiekunów), zwraca się on w tej kwestii do Dyrektora Szkoły, który rozpatruje ją w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uwaŜa, Ŝe jego prawa zostały naruszo-

ne przez Dyrektora Szkoły wnosi skargę do Rady Szkoły, która rozpatruje ją w ciągu czternastu dni roboczych od dnia zgłoszenia.
4. W przypadku jeŜeli sposób załatwienia skargi przez osoby lub organy wymienione w pkt 13 nie zadowala ucznia (jego prawnych opiekunów), kieruje on skargę do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
5. W przypadku wniesienia skargi w formie ustnej do osób wymienionych w pkt 1 lit. a lub b,
osoby te zobowiązane są do sporządzenia notatki słuŜbowej, która pozostaje w dokumentach
wychowawcy klasy lub pedagoga do końca danego roku szkolnego.
13. Zmienia się aktualne brzmienie §94d na:
1. W czasie lekcji uczniowie i nauczyciele nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i są
zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania.
2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (np.
odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty fotograficzne, kamery, itp.).
3. Zakaz określony w pkt 1-2 nie dotyczy:
1) wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, w przypadku uczniów po uzyskaniu
zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
2) sytuacji szczególnych (np. zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia uczniów)
3) innych sytuacji na podstawie upowaŜnienia przez Dyrektora Szkoły.
4. Nauczyciel nie moŜe odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
§2
Rada Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze do przygotowania i wprowadzenia zarządzeniem jednolitego tekstu Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej
Górze.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2007 r.
Przewodniczący Rady Szkoły
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze
Krzysztof Kowalski

