STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Rozdzia IV
Organizacja kszta cenia i opieki w Szkole
§20
1. Szko y wchodz ce w sk ad „Zespo u Szkó " s
finansowane przez
Powiat Chojnicki.
2. Podstaw prawn funkcjonowania Szko y jest Uchwa a Rady Powiatu
Chojnickiego, do której za cznikiem jest niniejszy Statut.
3. Nauczanie w Szkole jest nieodp atne.
4. Dyrektor Szko y w porozumieniu z rad pedagogiczn , samorz dem
uczniowskim oraz rad rodziców ustala do 31 sierpnia wybrane
dla ka dego oddzia u liceum ogólnokszta cego 2 - 4 przedmioty
uj te w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
§21
1. Rok szkolny w Szkole rozpoczyna si 1 wrze nia i ko czy si 31 sierpnia
roku nast pnego.
2. Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj
dydaktycznych, przerw
wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre laj przepisy
o organizacji roku szkolnego.
3. Szczegó ow organizacj nauczania w roku szkolnym okre la arkusz
organizacyjny Szko y, opracowany przez dyrektora Szko y najpó niej
do 30 kwietnia ka dego roku, na podstawie ramowego planu
nauczania oraz planu finansowego Szko y:
1) arkusz organizacyjny Szko y zatwierdza organ prowadz cy Szko
do dnia 30 maja danego roku,
2) w arkuszu organizacyjnym Szko y dyrektor zamieszcza:
a) liczb pracowników pedagogicznych;
b) liczb stanowisk kierowniczych;
c) liczb oddzia ów;
d) liczb godzin zaj
edukacyjnych prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli;
e) liczb godzin przedmiotów nadobowi zkowych finansowanych
przez organ za ycielski;
f) czas trwania praktyk zawodowych.
4. Rok dydaktyczny dzieli si na dwa semestry zako czone ocen
i klasyfikacj uczniów. Semestr I w klasach promocyjnych ko czy si
w ostatni pi tek przed rozpocz ciem ferii zimowych lub ostatni pi tek
stycznia, je eli ferie zimowe rozpoczynaj si w lutym, a w klasach
maturalnych semestr I ko czy si w ostatni pi tek przed zimow
przerw wi teczn .
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§22
1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkole
okre la rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegó owych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy
w szko ach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, z pó niejszymi
zmianami) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.
357).
2. Szczegó owe
zasady
oceniania
wewn trzszkolnego
zawarte
w rozdziale IX Statutu.
§23

1.
2.
3.
4.

Podstawow jednostk organizacyjn w Szkole jest oddzia .
Liczba uczniów i s uchaczy w oddziale wynosi rednio 26 - 36.
skre lony
Liczba uczniów – uczestników kó zainteresowa oraz innych zaj
nadobowi zkowych finansowanych przez szko nie mo e by ni sza
ni 12.
5. Liczb uczniów w oddzia ach klas pierwszych okre la orzeczenie
organizacyjne na dany rok szkolny.
§24
1. Podstawow form pracy Szko y s zaj cia edukacyjne prowadzone
w systemie lekcyjnym.
2. Nauczanie j zyków obcych mo e by organizowane w zespo ach
mi dzyoddzia owych, z uwzgl dnieniem umiej tno ci j zykowych
ucznia.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. W celu zapewnienia w ciwych warunków nauki i bezpiecze stwa
nast puj ce
obowi zkowe
zaj cia
edukacyjne
prowadzone
w grupach:
1)
zyki obce w oddzia ach licz cych powy ej 24 uczniów,
2) technologia informacyjna i przedmioty pokrewne w oddzia ach
licz cych powy ej 24 uczniów,
3) wychowanie fizyczne w oddzia ach licz cych powy ej 26 uczniów,
oddzielnie dla dziewcz t i ch opców. Mo liwe jest tworzenie grup
mi dzyoddzia owych,
4) przedmioty zawodowe takie jak pracownie i zaj cia specjalizuj ce
prowadzone s z podzia em na grupy licz ce nie wi cej ni
15 uczniów o ile przepisy szczegó owe nie stanowi inaczej,
5) skre lony
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6) praktyki zawodowe dzieli si na grupy zgodnie z wymaganiami
BHP obowi zuj cymi w zak adach pracy, w których m odzie
praktyki realizuje.
§25
1. Dyrektor Szko y powierza ka dy oddzia szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz cych w tym oddziale,
zwanemu dalej „wychowawc ".
2. Dla zapewnienia ci
ci pracy wychowawczej i jej skuteczno ci
wychowawca prowadzi oddzia
przez ca y cykl nauczania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczniów
lub rodziców dyrektor Szko y mo e dokona zmiany wychowawcy.
3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 musi by rozpatrzony
z uwzgl dnieniem racji obu stron. W sytuacjach szczególnych dyrektor
zasi ga opinii rady pedagogicznej.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami, a w szczególno ci:
1) tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, proces
jego uczenia si oraz przygotowanie ucznia do ycia w rodzinie
i spo ecze stwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia
zespo owych uczniów.
5. Wychowawca w celu realizacji zada , o których mowa w pkt. 4:
1) otacza indywidualn opiek ka dego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
(prawnymi opiekunami) ró ne formy
ycia zespo owego,
integruj ce zespó i rozwijaj ce jednostki, ustala tre ci i formy
zaj
tematycznych na godzinach z wychowawc wynikaj ce
z programu wychowawczego Szko y,
3) wspó pracuje z nauczycielami ucz cymi w jego klasie
uwzgl dniaj c z nimi i koordynuj c ich dzia ania wychowawcze
wobec ogó u uczniów,
4) utrzymuje sta y kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami)
uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opieku czo wychowawczych ich dzieci, zapoznania z wymaganiami
edukacyjnymi, post pami dziecka w nauce i zachowaniu w Szkole
i poza Szko ,
5) wspó pracuje z pedagogiem szkolnym.
6. Wychowawca prowadzi konieczn dokumentacj pracy dydaktyczno
- wychowawczej: dziennik, arkusze ocen, wiadectwa szkolne.
§26
1.

Organizacj
sta ych, obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj
dydaktycznych i wychowawczych okre la tygodniowy rozk ad zaj
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2.

3.

4.
5.
6.

ustalony przez dyrektora Szko y na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
ucznia.
Zaj cia lekcyjne odbywaj si na terenie Szko y w salach lekcyjnych,
pracowniach zawodowych, pracowniach informatycznych, boisku
sportowym, sali sportowej oraz poza Szko
w pracowniach
specjalistycznych.
Zaj cia praktyczne, praktyczna nauka zawodu oraz cz
zaj
specjalizuj cych odbywaj si w Centrum Kszta cenia Zawodowego
i Ustawicznego w Chojnicach na podstawie odpowiedniego
porozumienia.
Zaj cia edukacyjne w ramach kszta cenia zawodowego w formie praktyk
zawodowych odbywaj si na podstawie umowy zawartej mi dzy
Szko a w ciw jednostk organizacyjn .
Niektóre zaj cia szkolne mog odbywa si poza terenem Szko y w formie
wycieczek itp.
Dyrektor Szko y powierza opiek nad salami lekcyjnymi, pomieszczeniami
i gabinetami przedmiotowymi nauczycielom na podstawie wewn trznego
zarz dzania.
§26a

1. Dyrektor Szko y ma obowi zek powiadomi wójta gminy (burmistrza),
na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie uko czy
18 lat, o przyj ciu go do Szko y, w terminie 14 dni od dnia przyj cia
absolwenta, oraz informowa tego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) o zmianach w spe nianiu obowi zku nauki przez absolwenta
gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
2. Przez niespe nianie obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy
z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty, obowi zku szkolnego
lub obowi zku nauki nale y rozumie
nieusprawiedliwion
nieobecno
w okresie jednego miesi ca, na co najmniej 50%
obowi zkowych zaj edukacyjnych.
§27
1. Szko a realizuje zadania opieku cze w stosunku do uczniów
z uwzgl dnieniem obowi zuj cych w szko ach przepisów bhp,
a w szczególno ci:
1) sprawuje opiek nad uczniami przebywaj cymi w Szkole podczas
zaj obowi zkowych, nadobowi zkowych i pozalekcyjnych,
2) sprawuje opiek nad uczniami podczas zaj poza terenem Szko y,
na wycieczkach i biwakach terenowych,
3) otacza szczególn opiek dydaktyczn i wychowawcz uczniów
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przewlekle
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chorych
uwzgl dniaj c
opini
lub
orzeczenie
poradni
psychologiczno - pedagogicznej a tak e opini specjalistycznej
placówki s by zdrowia.
2. Zadania opieku cze Szko y wykonywane s na nast puj cych
zasadach:
1) za bezpiecze stwo uczniów podczas zaj
obowi zkowych,
nadobowi zkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel
prowadz cy te zaj cia,
2) za bezpiecze stwo uczniów w czasie przerw mi dzylekcyjnych
odpowiadaj nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dy urów
wychowawczych,
3) obowi zkiem dy urnego jest zapewnienie bezpiecze stwa uczniom
na terenie obj tym dy urem,
4) nauczyciele pe ni cy dy ur odpowiadaj
za bezpiecze stwo
uczniów na korytarzach, w sanitariatach oraz na klatkach
schodowych,
5) dy ur na kondygnacjach rozpoczyna si równo z dzwonkiem
rozpoczynaj cym przerw i ko czy si równo z dzwonkiem
ko cz cym przerw ,
6) dy ur przy wej ciu do Szko y rozpoczyna si 5 minut przed
dzwonkiem rozpoczynaj cym przerw
i ko czy si
równo
z dzwonkiem ko cz cym przerw ,
7) za bezpiecze stwo uczniów po dzwonku ko cz cym przerw
odpowiada nauczyciel rozpoczynaj cy dan lekcj ,
8) za bezpiecze stwo uczniów w szatni przy sali sportowej odpowiada
nauczyciel rozpoczynaj cy lub ko cz cy lekcj w danej klasie,
9) za bezpiecze stwo uczniów podczas zaj odbywaj cych si poza
terenem Szko y odpowiadaj :
a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej
udaj cej si poza teren Szko y, lecz w obr bie miejscowo ci,
bez korzystania z publicznych rodków lokomocji, co najmniej
jeden opiekun na 30 uczniów;
c) na wycieczce udaj cej si poza teren Szko y z korzystaniem
z publicznych rodków lokomocji w obr bie tej samej
miejscowo ci, jeden opiekun na 15 uczniów;
d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun
na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiada
odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie m odzie y
i opiekunów uczestnicz cych w wycieczkach szkolnych
jest obowi zkowe.
3. Wychowawcy klas pierwszych maj obowi zek w pierwszych dniach
wrze nia przeprowadzi zaj cia maj ce na celu zaznajomienie uczniów
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z pomieszczeniami Szko y, zasadami bezpiecze stwa na ich terenie,
przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umys owej.
4. Opiek nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków
rodzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu
z wychowawcami klas i psychologiem szkolnym.
5. Sta lub dora
pomoc dla uczniów pochodz cych z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej organizuje pedagog.
§27a
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczn w szkole organizuje dyrektor
szko y zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa o wiatowego.
2. W szkole udzielana jest zindywidualizowana pomoc psychologicznopedagogiczna, której celem jest:
1) Rozpoznawanie mo liwo ci psychofizycznych.
2) Rozpoznawanie
i
zaspokajanie
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i
edukacyjnych
uczniów,
wynikaj cych
w szczególno ci z:
a) szczególnych uzdolnie ,
b) niepe nosprawno ci,
c) choroby przewlek ej,
d) niedostosowania spo ecznego,
e) zagro enia niedostosowaniem spo ecznym,
f) specyficznych trudno ci w uczeniu si ,
g) zaburze komunikacji j zykowej,
h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
i) niepowodze edukacyjnych,
j) zaniedba rodowiskowych zwi zanych z sytuacj bytow ucznia
i jego rodziny, sposobem sp dzania czasu wolnego, kontaktami
rodowiskowymi,
k) trudno ci adaptacyjnych zwi zanych z ró nicami kulturowymi
lub ze zmian
rodowiska edukacyjnego, w tym zwi zanych
z wcze niejszym kszta ceniem za granic ,
l) innych potrzeb dziecka.
3. Dla ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego
opracowuje si indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany
dalej „programem”, który okre la:
1) Zakres i sposób dostosowania
wymaga
edukacyjnych
wynikaj cych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych
ucznia
2) Zintegrowane dzia ania nauczycieli i specjalistów prowadz cych
zaj cia z uczniem, w tym w przypadku:
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a) ucznia
niepe nosprawnego – dzia ania
o charakterze
rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego spo ecznie – dzia ania o charakterze
resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagro onego niedostosowaniem spo ecznym – dzia ania
o charakterze socjoterapeutycznym;
3) Formy i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin
4) Dzia ania wspieraj ce rodziców ucznia (prawnych opiekunów)
5) Zaj cia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz
inne zaj cia, odpowiednie ze wzgl du na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz mo liwo ci psychofizyczne ucznia
4. Program opracowuje zespó , który tworz nauczyciele i specjali ci
prowadz cy zaj cia z uczniem, zwany dalej „zespo em”.
5. Zespó opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia.
6. Program opracowuje si na okres, na jaki zosta o wydane orzeczenie
o potrzebie kszta cenia specjalnego.
7. Prac zespo u koordynuje wychowawca klasy, do której ucz szcza ucze .
8. Zespó , nie rzadziej ni raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzgl dniaj c
ocen efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi.
§28
1. Koordynatorem procesu opieku czego i wychowawczego w Szkole
jest pedagog szkolny.
2. Do zada pedagoga szkolnego nale y w szczególno ci:
1) diagnozowanie rodowiska ucznia,
2) rozpoznawanie potencjalnych mo liwo ci oraz indywidualnych
potrzeb ucznia i umo liwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudno ci w nauce i niepowodze
szkolnych,
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowanie
ró nych
form
pomocy
psychologicznopedagogicznej,
6) podejmowanie dzia
wychowawczych i profilaktycznych
wynikaj cych z programu wychowawczego Szko y i programu
przepisach,
profilaktyki, o których mowa w odr bnych
oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w ród
uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),
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8) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu
wyboru kierunku dalszego kszta cenia, zawodu i planowaniu
kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewn trzszkolnego
systemu doradztwa oraz zaj zwi zanych z wyborem kierunku
kszta cenia i zawodu,
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w dzia aniach wyrównuj cych
szanse edukacyjne ucznia,
11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymaga
edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych przez nich programów
nauczania
do indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si ,
uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom,
12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwi zywaniu problemów
wychowawczych,
13) umo liwianie rozwijania umiej tno ci wychowawczych rodziców
(prawnych opiekunów) i nauczycieli,
14) podejmowanie
dzia
mediacyjnych
i
interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.
§29
1. Dzia ania pedagoga szkolnego wspomagane s przez psychologa
szkolnego.
2. Do zada i obowi zków psychologa szkolnego nale y w szczególno ci:
1) w zakresie zada ogólno wychowawczych:
a) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej
w
Szkole
popartej
przeprowadzanymi
badaniami
z wykorzystaniem dost pnych narz dzi;
b) udzielanie rodzicom porad u atwiaj cych rozwi zywanie przez
nich trudno ci wychowawczych;
c) udzielanie
nauczycielom
i
wychowawcom
pomocy
w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu;
d) rozpoznawanie przyczyn trudno ci w nauce i niepowodze
szkolnych;
profilaktyczno-wychowawczych
e) podejmowanie
dzia
wynikaj cych z programu wychowawczego Szko y w stosunku
do uczniów z udzia em rodziców i nauczycieli;
f) ustalanie na wniosek pedagoga szkolnego zaburze i deficytów
rozwojowych uczniów oraz wskazywanie mo liwo ci ich
przezwyci ania;
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g) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
dla
uczniów,
rodziców
i nauczycieli;
h) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania
rozwoju ucznia, okre lenia odpowiednich form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzia
profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,
2) w zakresie profilaktyki wychowawczej:
a) opracowanie wniosków dotycz cych uczniów wymagaj cych
szczególnej opieki i pomocy psychologicznej;
b) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy
z uczniami sprawiaj cymi trudno ci wychowawcze,
3) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napi
psychicznych nawarstwiaj cych si
na tle niepowodze
szkolnych;
b) prowadzenie bada i dzia
diagnostycznych dotycz cych
uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych mo liwo ci oraz
wspieranie mocnych stron ucznia;
c) prowadzenie
zaj
psychoedukacyjnych
dla
uczniów
z trudno ciami wychowawczymi lub innych zaj grupowych
dotycz cych pozytywnych wzmocnie ;
d) udzielanie porad uczniom w rozwi zywaniu trudno ci
powstaj cych na tle konfliktów rodzinnych;
e) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadaj cym trudno ci
w kontaktach z rówie nikami i w danym rodowisku;
f) przeciwdzia anie
skrajnym
formom
niedostosowania
spo ecznego m odzie y;
g) przeprowadzanie indywidualnej terapii psychologicznej.
§30
1. Szko a dla uczniów prowadzi wietlic szkoln , która zapewnia opiek
wychowawcz wszystkim uczniom Szko y, a przede wszystkim
doje
aj cym na zaj cia.
2. Szczegó owe zasady funkcjonowania wietlicy okre la regulamin
wietlicy szkolnej.
3. Zadania i obowi zki nauczyciela wychowawcy wietlicy obejmuj
w szczególno ci:
1) kierowanie i organizowanie pracy opieku czo - wychowawczej
w wietlicy oraz odpowiedzialno za jej wyniki:
a) opracowanie planu pracy wietlicy;
b) opracowanie kalendarza imprez i uroczysto ci szkolnych;
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c) opracowanie kalendarza wycieczek szkolnych,
2) czuwanie nad prawid owym rozwojem ycia kulturalnego w Szkole,
w szczególno ci:
a) wspó dzia anie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu
imprez kulturalno - rozrywkowych;
b) organizacja sta ych imprez o charakterze kulturalnym;
c) zapewnienie oprawy plastycznej imprez szkolnych;
d) zapewnienie obs ugi fotoreporterskiej imprez szkolnych;
e) organizacja wyj do kina, teatru i innych imprez pozaszkolnych;
f) wspó dzia anie z organizacjami i nauczycielami w przygotowaniu
akademii i innych uroczysto ci szkolnych,
3) czuwanie nad prawid ow estetyk i tre ci gablot szkolnych,
4) dbanie o estetyk wietlicy szkolnej,
5) zapewnienie m odzie y doje
aj cej optymalnych warunków
do sp dzenia wolnego czasu przed i po lekcjach,
6) dbanie o wysokie walory artystyczne i wychowawcze wszystkich
imprez szkolnych o charakterze kulturalno - rozrywkowym,
7) prowadzenie obowi zuj cej dokumentacji pracy,
8) prowadzenie zaj wychowawczych z m odzie ,
9) reprezentowanie wietlicy na zewn trz,
10) sporz dzanie sprawozda
dotycz cych dzia alno ci
wietlicy
szkolnej,
11) dbanie o harmonijne wspó dzia anie i przyjazn
atmosfer
w wietlicy szkolnej,
12) dbanie o ad, porz dek i aktualne tre ci dekoracyjne wietlicy,
13) za atwianie innych spraw zleconych przez dyrektora Szko y.
§31
1. W szkole funkcjonuje biblioteka wraz z czytelni .
2. Biblioteka dysponuje zbiorami na które sk adaj si : ksi gozbiór
obejmuj cy lektury szkolne i literatur popularno – naukow oraz
zbiory specjalne.
3. Biblioteka s y realizacji potrzeb uczniów wynikaj cych z za
dydaktycznych, wychowawczych i indywidualnych zainteresowa
czytelników.
4. Organizacja biblioteki i czytelni zosta a okre lona w regulaminie
biblioteki
5. Zadania i obowi zki nauczyciela bibliotekarza obejmuj w szczególno ci:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udost pnianie zbiorów;
b) udzielanie
informacji
bibliotecznych,
katalogowych,
bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
c) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie;
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d) prowadzenie ró nych form informacji o ksi kach;
e) prowadzenie ró nych form upowszechniania czytelnictwa;
f) przygotowanie uczniów do samokszta cenia i korzystania

z ró nych róde informacji, m. in. poprzez wspó uczestnictwo
w realizacji szkolnego programu edukacji czytelniczej
i medialnej;
g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zada
dydaktyczno - wychowawczych, zwi zanych z ksi
i innymi
ród ami informacji,
2) w zakresie pracy organizacyjno - technicznej:
a) gromadzenie i ewidencja zbiorów;
b) konserwacj i selekcj zbiorów;
c) opracowanie biblioteczne zbiorów;
d) organizacj i prowadzenie warsztatu informacyjnego;
e) organizacj udost pniania zbiorów;
f) prace zwi zane z planowaniem i sprawozdawczo ci ;
g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
h) organizowanie kiermaszu podr czników,
3) inne obowi zki i uprawnienia:
a) odpowiedzialno za stan i wykorzystanie zbiorów;
b) uzgadnianie stanu maj tkowego z ksi gowo ci ;
c) wspó praca z rodzicami;
d) wspó praca z innymi bibliotekami;
e) uzyskiwanie i upowszechnianie materia ów informacyjnych
i reklamowych oraz zach canie uczniów do udzia u
w imprezach czytelniczych.
§32
1. Do realizacji statutowych zada organizacyjnych, dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych Szko a zapewnia odpowiednie
pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust. l - ustawy o systemie o wiaty,
a ponadto:
1) gabinet pedagoga szkolnego,
2) gabinet psychologa szkolnego,
3) szatni .
2. Dla samorz du uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich
dzia aj cych w Szkole zapewnia si pomieszczenia w miar mo liwo ci.
§32a
1. Nauczanie i wychowanie respektuje chrze cija ski system warto ci,
za podstawy przyjmuj c uniwersalne zasady etyki.
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§33
1. Szko a wydaje uczniom roczne wiadectwa szkolne promocyjne,
a absolwentom wiadectwa uko czenia.
2. skre lony
3. wiadectwo uko czenia szkó wchodz cych w sk ad Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych Nr 1 stanowi podstaw do ubiegania si przyj cie
do szkó organizowanych na podbudowie szko y ponadgimnazjalnej.
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