UCHWAŁA NR XXIX/339/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie nadania statutu XVIII Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art.5
ust. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 5 a oraz art. 58 ust.6 ust.ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz.
1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1034, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz.818, Nr 115, poz.
791, Nr 181,poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416), uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut XVIII Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Masalski
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Załącznik
do uchwały Nr XXIX/339/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
STATUT

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYMSTOKU
ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. XVIII Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej Liceum, wchodzi w skład Zespołu
Szkół Nr 15 w Białymstoku.
2. Siedzibą Liceum jest Białystok, ul. Waszyngtona 17.
3. Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Białystok.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
§ 2. 1. Liceum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną na podbudowie programowej
gimnazjum, o trzyletnim cyklu nauczania.
2. Liceum przeznaczone jest dla uczniów z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami
psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i
umiarkowanym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania.
§ 3. Liceum jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.
§ 4. Nazwa Liceum używana jest w pełnym brzmieniu.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5. 1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm./, przepisach wydanych na jej
podstawie oraz w niniejszym statucie.
2. Liceum w zakresie nauczania i wychowania zapewnia uczniom-pacjentom szpitala
w szczególności:
1) bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych liceum ogólnokształcącego.
2) warunki do wyrównania braków edukacyjnych wynikających z choroby,
3) zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji,
4) możliwość udziału w zajęciach wychowawczych w ramach „zespołu pozalekcyjnego”
stanowiącego integralną część szkoły, w czasie uzgodnionym z dyrektorem szpitala lub
ordynatorem oddziału,
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5) kształtowanie właściwych postaw i prospołecznych cech osobowości,
6) realizację przez wszystkich nauczycieli programu wychowawczego i programu
profilaktyki,
7) pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych,
8) spójność w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego z procesem terapeutycznym i
specyfiką funkcjonujących oddziałów szpitalnych,
9) uwzględnianie zaleceń personelu medycznego wynikających z diagnozy lekarskiej,
10) bezpieczeństwo uczniów, zgłaszanie faktów zmian w zachowaniu ucznia związanych z
chorobą, w trakcie zajęć szkolnych lekarzowi prowadzącemu lub dyżurnej pielęgniarce,
11) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
12) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowania za nią
odpowiedzialności,
13) efektywne współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie
indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania
obowiązujących norm,
14) przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów
społecznych.
§ 6. 1. Nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
którego zadaniem jest w szczególności:
1) ustalenie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
potrzeb,
2) korelowanie treści programowych w praktyce, porozumiewanie się co do wymagań
programowych,
3) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
organizacji czasu wolnego,
4) ścisła współpraca z zespołem medycznym pracującym z daną grupą uczniów-pacjentów w
celu ustalania i synchronizacji bieżących celów pracy, wymiany informacji,
5) umożliwienie rodzicom uzyskania aktualnych i pełnych informacji o przebiegu edukacji,
trudnościach i perspektywach szkolnych.
ROZDZIAŁ III.
ORGANY SZKOŁY
§ 7. 1. Organami Liceum są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie Dyrektorem Liceum,
2) Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele i wychowawczy zatrudnieni
w Zespole.
§ 8. 1. Dyrektor w szczególności :
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1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie
powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
5) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i
zadań, w zakresie kształcenia i wychowania,
6) realizuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracownikow nie
będących nauczycielami,
9) decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli, innych pracowników,
przyznawania nagród, oraz udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom,
10) dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
11) zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz z organizacjami związkowymi, w zakresie
wykonywanych zadań.
§ 9. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracą, a w
szczególności:
1) zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz optymalne
warunki pracy dla nauczycieli,
2) odpowiada za przygotowanie planów pracy szkoły i przedstawia je do zaopiniowania
Radzie Pedagogicznej,
3) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
4) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie
podnoszenia jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.
§ 10. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, który realizuje jej
statutowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania, rewalidacji i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i
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promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących
potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowanie uczniów,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
3) propozycje dyrektora w sprawie podziału nauczycielom stałych dodatkowych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o
odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z
innej funkcji kierowniczej w szkole.
9. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z działaniem Rady
Pedagogicznej określają odrębne przepisy oraz regulamin działania Rady Pedagogicznej przez
nią ustalony i zatwierdzony.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA LICEUM
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Liceum, opracowany przez Dyrektora Zespołu,
stanowiący część składową arkusza organizacyjnego Zespołu.
2. W arkuszu organizacji Liceum Dyrektor zamieszcza w szczególności informacje o:
1) ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący,
2) ogólnej liczbie pracowników Liceum.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum, Dyrektor z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i organizacji pracy szpitala, ustala
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
§ 12. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów,
którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się przedmiotów określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 10 do 16.
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3. W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole
klasowym złożonym z uczniów z różnych klas. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę
łączoną.
ROZDZIAŁ V
ZADANIA NAUCZYCIELA LICEUM
§ 13. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, rewalidacyjną i
opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów-pacjentów szpitala.
2. Do zadań nauczyciela Liceum należy:
1) troska i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów,
2) prowadzenie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem działalności rewalidacyjnej, ustaleń
wynikajcych z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnej
obserwacji uczniów,
3) bezstronna i obiektywna ocena uczniów uwzględniająca ich możliwości psychofizyczne,
4) dobieranie i stosowanie metod pracy z uczniem zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej,
5) korzystanie z osiągnięć współczesnej nauki, doskonalenie własnych umiejętności
dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
6) prowadzenie dokumentacji uczniów ze swego oddziału i korespondencję ze szkołami
macierzystymi,
7) utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu ustalenia form współpracy i
pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci,
8) systematyczna konsultacja z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką, terapeutami i
psychologiem na temat rozwoju psychofizycznego wychowanków,
9) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia, poznanie jego warunków życia oraz stanu
zdrowotnego,
10) planowanie oraz organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia
zespołowego integrującego środowisko.
ROZDZIAŁ VI
PRAWA UCZNIA
§ 14. 1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z wymogami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i
poszanowania jego godności,
4) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i
rewalidacyjnym,
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5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce,
6) korzystania z pomieszczeń
księgozbioru biblioteki,

szkolych-szpitalnych,

środków

dydaktycznych

oraz

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile to nie narusza dobra innych.
§ 15. 1. Do obowiązków ucznia należy:
1) przestrzeganie postanowień zawartych w statucie,
2) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
3) przestrzegania zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły,
4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek.
§ 16. Liceum nie prowadzi rekrutacji. O przyjęciu i czasookresie pobytu w szkole
decyduje rozpoczęcie i zakończenie leczenia w szpitalu.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
4. Szkoła może posiadać własny sztandar.
5. Statut szkole nowo zakładanej nadaje organ prowadzący.
6. Zmiana statutu może nastąpić na pisemny wniosek dyrektora oraz co najmniej 50%
członków Rady Pedagogicznej.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Statutu Zespołu Szkół Nr 15.
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