
Uchwała Nr 53/17/18 SOSW 

Rady Pedagogicznej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w statucie XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

 

Działając na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W statucie XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt. 5 uchyla się „Obowiązki nauczyciela wychowawcy określa § 26 statut ośrodka.”, 

b) pkt. 12 uchyla się; 

2) w § 2 ust. 5 po słowach „Gmina Miejska Kraków” dodaje się „z siedzibą przy Placu 

Wszystkich Świętych 3/4, 30-001 Kraków”; 

3) w § 3 ust. 3 po słowie „reguluje” dodaje się „ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty i przepisy wydane na jej podstawie”; 

4) w § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

„1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, dotyczących pracy liceum 

ogólnokształcącego, a także uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska osób 

niepełnosprawnych.”; 

5) w § 5:  

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Celem liceum w zakresie wychowania jest w szczególności: 

1) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i przywiązania do historii i tradycji 

narodowych; 

2) wychowanie młodzieży do wartości w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego 

człowieka; 

3) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych; 

4) upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Inne niewymienione w ust. 1 i 1a cele, wspólne dla wszystkich szkół funkcjonujących w 

ośrodku określa jego statut.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 



„2a. Działalność edukacyjna liceum określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.” 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W szczególności zadaniem liceum jest:  

1) organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w sposób zapewniający 

wszechstronny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdobywanie 

przez nich wiedzy ogólnej i umiejętności na poziomie osiągnięć założonych w 

podstawach programowych kształcenia ogólnego w typie szkoły liceum 

ogólnokształcące - na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

(zgodnie z ramowym planem nauczania liceum oraz standardami wymagań egzaminu 

maturalnego);  

2) przygotowanie uczniów do udziału w egzaminie maturalnym oraz organizacja i 

przeprowadzenie egzaminu maturalnego zgodnie z odrębnymi przepisami;  

3) przygotowywanie uczniów do podejmowania nauki na poziomie policealnym lub 

pomaturalnym, w tym podejmowania działań mających na celu podjęcie kształcenia 

zawodowego; 

4) wdrażanie uczniów do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i 

innych osób oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 

korzyści płynących ze stosowania profilaktyki; 

5) kształtowanie ich sprawności fizycznej, nawyków racjonalnego wypoczynku oraz 

zdrowego stylu życia, poprzez organizowanie dodatkowych zajęć rekreacyjno-

sportowych lub stwarzanie uczniom możliwości udziału w organizowanych przez 

ośrodki, instytucje lub organizacje pozaszkolne: spartakiadach, zawodach i konkursach 

o charakterze sportowym; 

6) upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów środowiska naturalnego; 

7) kształtowanie, we współpracy z rodzicami i lokalnymi instytucjami, środowiska 

wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań, stosownie do warunków 

liceum oraz wieku i możliwości uczniów; 

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w statucie 

ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.”; 

 

6) §6 otrzymuje brzmienie: 

„§6 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji pracy opracowany przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Terminy opracowania, opiniowania, warunki zatwierdzenia arkusza organizacji określa 

statut ośrodka.”; 



7) w § 8 ust. 2 uchyla się „na podstawie odrębnych przepisów”; 

8) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 

Zadania szkoły związane z:  

1) zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom;  

2) promocją i ochroną zdrowia;  

3) sposobem korzystania z pomieszczeń;  

4) zasadami usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych;  

5) zasadami korzystania ze stołówki;  

6) zasadami korzystania z biblioteki oraz organizację jej pracy;  

7) korzystaniem ze środków teleinformatycznych na terenie szkoły;  

określa statut ośrodka.”; 

9) po § 11 dodaje się § 11 a-d w brzmieniu: 

„§ 11 a 

Liceum realizuje program wychowawczo – profilaktyczny ośrodka. 

§ 11 b 

1. Liceum prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, czyli działania mające na celu 

przygotowanie ich do trafnego wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.  

2. Warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego określa statut ośrodka.  

§ 11 c 

Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem, a 

szkołą wyższą.  

§ 11 d 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym – pracowni 

przedmiotowych;  

2) biblioteki i czytelni;  

3) sali gimnastycznej oraz siłowni wraz z zespołem urządzeń sportowych i 

rekreacyjnych; 

4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;  

5) szatni i stołówki;  

6) ogrodu szkolnego z urządzeniami rekreacyjnymi.  

2. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom dostęp do:  

1) gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego;  

2) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;  

3) sekretariatu;  

4) gabinetu dyrektora oraz wicedyrektorów;  



5) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.  

3. Zasady korzystania z pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń 

szkolnych oraz zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych określają ich regulaminy.  

4. Zasady organizacji i działalności biblioteki określa statut ośrodka.”; 

10) w § 12 dodaje się „Zasady opieki całodobowej określa statut ośrodka.”; 

11)  w § 13 po słowach „poza budynkiem” dodaje się: „na zasadach określonych w statucie 

ośrodka.”; 

12)  po §13 dodaje się §13a w brzmieniu:  

„§13a   

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 

w wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewnia możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-

wychowawczych.”; 

13)  w § 16 w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„1) Rada pedagogiczna liceum w szczególności podejmuje uchwały w sprawie:  

1) opiniowania programów nauczania oraz zestawu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;  

2) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

3) skreślenia z listy uczniów; 

4) przedłużenia okresu nauki szkolnej o jeden rok."; 

14) §18 - §20 otrzymują brzmienie:  

„§ 18 

1. Uczniowie liceum wchodzą w skład samorządu uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu. 

Regulamin zatwierdza dyrektor ośrodka. 

3. Kompetencje samorządu uczniowskiego określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty. 

4. Samorząd może podejmować działania z zakresu wolontariatu na zasadach określonych w 

statucie ośrodka. 

§ 19 

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży na zasadach określonych w statucie 

ośrodka. 

2. W liceum mogą działać, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły zgodnie z zasadami określonymi w 

statucie ośrodka.  

§ 20 

Zasady współpracy organów, w tym kwestie rozstrzygania sporów między nimi reguluje statut 

ośrodka.”; 

15) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„1. W liceum są zatrudniani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, zgodnie z 

odrębnymi przepisami.”; 

 

16)  w § 23 w ust. 2 pkt 2) uchyla się „właściwego”; 

17)  w §24:  

a) w ust. 1 uchyla się: „i ust. 3.”, 

b) ust. 3 uchyla się; 

18)  po § 24 dodaje się § 24 a w brzmieniu:  

„§ 24 a 

Szkoła udziela pomocy socjalnej. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie określa statut 

ośrodka.”; 

19)  w § 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Ceremoniał szkolny określa statut ośrodka.”; 

20)  § 30 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

„1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


