Zarządzenie nr 27/2012/2013 dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
w Statucie Szkoły.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r Nr. 256, poz.2572, z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U. Nr. 61,
poz. 624, z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§1.
Wprowadzam zmiany do Statutu Szkoły. Stanowią one załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2013 r. .

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej przy Liceum Ogólnokształcącego
w Lidzbarku
z dnia

23 kwietnia 2013

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Szkoły

§1
W Statucie Szkoły: Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
wprowadza się następujące zmiany: w Lidzbarku

W rozdziale I - dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu :
Szkoła jest placówką feryjną. Termin i czas trwania ferii określany jest corocznie w kalendarzu roku
szkolnego.

W rozdziale II paragrafie 1 ustęp 6 otrzymuje brzmienie :
Podstawa programowa zakłada:
1) obowiązkową kontynuację nauczania w zakresie podstawowym języka polskiego,
języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz realizację 2-4 przedmiotów według
programu rozszerzonego i przynajmniej jednego przedmiotu uzupełniającego;
2) możliwość odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego i tworzenie grup międzyoddziałowych
oraz prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez uczniów;
3) wprowadzenie obowiązujących uczniów bloków uzupełniających edukację: historia i
społeczeństwo dla uczniów, którzy wybrali przedmioty przyrodnicze w zakresie rozszerzonym
lub przyroda
– dla tych, którzy w zakresie rozszerzonym uczą się przedmiotów
humanistycznych; wprowadzenie dodatkowych zajęć uzupełniających do wyboru przez
uczniów zaproponowanych przez szkołę w ofercie edukacyjnej.
W rozdziale II paragrafie 2 ustęp 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie :
umożliwia skorzystanie z pomocy psychologa i pedagoga współpracując z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz prowadzi działania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej w zakresie ustalonym przez stosowne przepisy prawa oświatowego
W Rozdziale III paragrafie 2 ustęp 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
organizacyjny szkoły z uwzględnieniem liczby godzin na poszczególne przedmioty
realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym ,na zajęcia dodatkowe i przedmioty
uzupełniające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
W Rozdziale III paragrafie 2 ustęp 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
Dopuszcza do użytku programy nauczania dla danego etapu edukacyjnego na wniosek
nauczyciela przedmiotu i po zasięgnięciu opinii zespołu przedmiotowego.
W Rozdziale III paragrafie 5 ustęp 13 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
Deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
szkoły

.
W Rozdziale IV paragrafie 1 ustęp 1 pkt 10)otrzymuje brzmienie:
Zajęcia wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone są w grupach
liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest tworzenie
grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być
realizowane w formie zajęć do wyboru przez uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
zajęcia takie są organizowane po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym i zaopiniowaniu
przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
W Rozdziale IV paragrafie 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
1)Każdy uczeń musi realizować od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród
zaproponowanych przez szkołę w ofercie edukacyjnej. Wybór przedmiotu odbywa się w
trakcie rekrutacji .
2) realizacja przedmiotu w zakresie rozszerzonym innego niż przyjęty dla danego oddziału
jest możliwe , jeśli przedmiot jest ujęty w planie nauczania innego oddziału .W przypadku
większej liczby chętnych niż miejsc w oddziale realizującym zakres rozszerzony danego
przedmiotu decydująca będzie roczna ocena uzyskana przez ucznia z przedmiotu
realizowanego w klasie I w zakresie podstawowym.
3)Przynajmniej jednym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym musi być:
historia, geografia, fizyka, biologia, chemia;
3) Jeśli oddział (grupa oddziałowa, międzyoddziałowa) nie realizuje w zakresie rozszerzonym
historii -to musi realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo;
4)Jeśli oddział (grupa oddziałowa, międzyoddziałowa) nie realizuje w zakresie rozszerzonym
geografii, chemii, fizyki lub biologii -to musi realizować przedmiot uzupełniający przyroda;
5) Następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym można realizować równocześnie z
poziomem podstawowym (także od I klasy): język polski, język obcy, matematyka;
6) Dodatkowe przedmioty uzupełniające z oferty edukacyjnej szkoły realizowane są dla
danego oddziału (grupa oddziałowa, międzyoddziałowa) po uzgodnieniu z uczniami w klasie
I.
W Rozdziale IV paragrafie 3 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma, podstawy programowe obowiązujące dla
danego etapu edukacyjnego, programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów
nauczania, podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego programu nauczania i inne
materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.
W rozdziale VII paragrafie 7 dodaje się punkt `7 o następującym brzmieniu:
Jeżeli jednego przedmiotu w danej klasie uczy więcej niż jeden nauczyciel ocena klasyfikacyjna jest
wystawiana przez porozumienie uczących, z tym że wpływ poszczególnych nauczycieli na ocenę
klasyfikacyjną jest proporcjonalny do ilości godzin realizowanych przez danego nauczyciela .
Szczegóły postępowania określają przedmiotowe zasady oceniania tego przedmiotu określone przez
wszystkich uczących tego przedmiotu.
Lidzbark, dnia 23 kwietnia 2013 r.

