
Kraków, dnia 23 listopada 2017 r. 

 

   

 

 Uchwała nr 9LO/2017/2018 Rady Pedagogicznej XXIII LO w Krakowie  

z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły 

 

 

Działając na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. art.72, ust.1  

(Dz.U. z 2017, poz.59)  uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

 
W Statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 ust.4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

2) działalność pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego.  

2. Do § 2 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

5. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, polegający na: 

     1) modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia; 

     2) zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, 

metodycznych i wychowawczych; 

     3)  rozwijaniu kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli; 

     4) przeprowadzaniu eksperymentu pod opieką jednostki naukowej w sposób 

nienaruszający typu szkoły; 

     5) nienaruszaniu uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki  

oraz uzyskaniu wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, a także 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów; 

     6) objęciu eksperymentem całej szkoły, oddziału, grupy lub wybranych zajęć 

edukacyjnych; 

     7) wyrażeniu zgody na eksperyment ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; sposób wdrażania i realizacji eksperymentu pedagogicznego regulują 

odrębne przepisy. 

    6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną mającą na celu kształtowanie  

u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MEN 

w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej  

i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne;       

3. W § 3 ust. 7 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: organizuje i realizuje działania w zakresie 

wolontariatu. 

4. W § 3 ust. 8 pkt 4) dodaje się litery g), h), i) w brzmieniu: 

g) dyrektora szkoły, 

h) higienistki szkolnej, 

i) kuratora sądowego. 

       5. W § 3 ust. 8 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

           5) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie: 

               a) klas terapeutycznych, 

               b) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

               c) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 



               d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

               e) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,      

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym,  

               f) zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu, 

               g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

               h) porad i konsultacji,  

               i) warsztatów.   

6. W § 3 ust. 8 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

      7) formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym formy te będą realizowane dla ucznia ustala dyrektor szkoły zgodnie  

z odrębnymi przepisami 

7. W § 3 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: 

9. Szkoła w zakresie wolontariatu realizuje następujące zadania: 

     1) kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości 

 i bezinteresowności; 

     2) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej; 

     3) wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze 

wolontaryjnym; 

     4) wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły  

i środowiska szkolnego; 

     5) kontaktowanie na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia 

pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekujących; 

     6) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów; 

     7)  prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy; 

     8)  prowadzenie  działalności wolontariatu w formie rady wolontariatu, stworzonej 

w ramach Samorządu Uczniowskiego oraz wpisanie jej programu w program działań 

SU; 

       9 ) wspieranie działalności wolontariatu przez: 

            a) wychowawców wraz z ich oddziałami,; 

            b) nauczycieli i  innych pracowników szkoły, 

            c) rodziców;             

            d) inne osoby i instytucje. 

 8. W § 7 ust. 7 pkt 9) otrzymuje brzmienie: program wychowawczo-profilaktyczny 

     po  zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

9. W  § 7 ust. 7 pkt 10) skreśla się. Punkty od 11 do 24 otrzymują odpowiednio oznaczenie od      

10 do 23. 

10. W § 8 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: uchwalenie w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

11. W § 8 ust.2 pkt 2) skreśla się. Punkt 3 tego paragrafu otrzymuje oznaczenie 2. 

12. W § 10 ust. 1 dodaje się pkt 7) w brzmieniu: prawo do podejmowania działań w zakresie 

wolontariatu, koordynowanych przez wyłonioną przez samorząd radę wolontariatu. 

13. W § 10 ust.4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

14. W § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

    1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

 i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkół. Zgodę  na podjęcie działalności przez 



stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

15. Do § 11 dodano ust.2 w brzmieniu: 

    2. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji  

oraz instytucji, ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, zgodnie 

z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności 

wychowawczej szkoły.  

        

16. W § 19 ust.1 pkt 10) i pkt 18) otrzymują brzmienie: 

         10) podejmowanie działań, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, wspieranie nauczycieli w tym zakresie, 

        18) prowadzenie wsparcia terapeutycznego. 

17. W § 19 dodano ust. 2 i 3 w brzmieniu:  

       2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

              1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego uczniów; 

              2) prowadzenie zajęć i konsultacji dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

             3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

             4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

        3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

             1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności 

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

              2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo  

w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

              3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

              4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, 

               5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

                    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów , w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

                     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

18.W § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

      1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania 

 i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia 

drogi jego indywidualnego rozwoju. 

19. W § 20 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

       2.Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

      1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

oddziału i szkoły; 

      2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów 

 oraz przeprowadzania sprawdzianu; 



      3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego zachowania, 

postępów  i przyczyn trudności w nauce); 

      4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

      5) wyrażania opinii na temat pracy szkoły, 

      6) zasiadania w Radzie Rodziców. 

  3. W ramach współpracy ze szkołą rodzice zobowiązani są do: 

     1) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka  na zajęcia szkolne; 

     2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych; 

     3) systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się                       

z obowiązków szkolnych; 

     4) systematycznego kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-

wychowawczych; 

     5) reagowania na wezwania szkoły. 

20. W § 20 dodano ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

   4. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone przez ucznia mienie 

szkoły oraz inne szkody powstałe w wyniku świadomego i celowego działania ucznia. 

   5. Formy współpracy rodziców ze szkołą są realizowane przez: 

       1) spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców; 

       2) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, 

pedagogiem, dyrektorem szkoły; 

      3) spotkania z rodzicami zgodnie z całorocznym harmonogramem przewidzianym 

 w organizacji danego roku szkolnego; 

      4) uczestnictwo w uroczystościach szkolnych; 

      5) włączanie rodziców do organizacji imprez szkolnych; 

      6) angażowanie rodziców w pracę na rzecz oddziału, szkoły. 

21. W § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

      5. W ramach realizacji zadań systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje  

z OHP, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wyższymi uczelniami i szkołami 

policealnymi. 

22. W § 22 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

       7.Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

         1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

         2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

         3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

 z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów, 

         4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

         5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

         6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

23. W § 23 ust. 2 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:  

         13) współpraca z rodzicami poprzez udostępnienie księgozbioru dotyczącego 

problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych, umożliwianie korzystania 

z zasobów internetowych przydatnych w wychowaniu dziecka. 

24. W § 40 do ust. 1 dodano sformułowanie w brzmieniu: których obowiązki są zawarte  

w regulaminie pracy. 



 

25. Do § 40 dodano ust. 5 w brzmieniu:  

       5.Pracowników niepedagogicznych obowiązują zadania zapewniające bezpieczeństwo 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.   

 
 
 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


