
WYCIĄG Z UCHWAŁY NR 19 / 2016

Rady Pedagogicznej  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej w Katowicach w sprawie zmian w statucie szkoły

podjętej dnia 25 kwietnia 2016r.

Na podstawie art.  52 ust.  2  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

z 2015  r.,  poz.  2156  z  późn.  zm.)  oraz  §  105   statutu  II  Liceum  Ogólnokształcącego

z Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Marii  Konopnickiej  w  Katowicach  uchwala  się

co następuje:

§1

W statucie  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 

Konopnickiej w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1/ w części wstępnej „Podstawy prawne”, w punkcie 1., zmienia się źródło publikacji ustawy 

o systemie oświaty na aktualnie obowiązujące: „Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.”

2/ w § 49 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadzie skontrum, przy użyciu

programu  bibliotecznego  MOL  firmy  Vulcan,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  29 października 2008 r., w sprawie sposobu

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r., nr 205, poz. 1283) oraz Ustawą z

dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)”

3/ po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

„1.  Dyrektor  szkoły  może  powołać  administratora  bezpieczeństwa  informacji.  Do  zadań

administratora bezpieczeństwa informacji należy m.in.: 

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez: 

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie

danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla dyrektora

szkoły 

b) nadzorowanie  opracowania  i  aktualizowania  dokumentacji,  opisującej  sposób

przetwarzania danych osobowych

c) zastosowanie  środków technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę

przetwarzanych danych osobowych



d) zapewnianie  zapoznania  osób  upoważnionych  do  przetwarzania  danych

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.”

4/ w § 64 ust. 1 po pkt 4 stawia się średnik i dodaje pkt. 4a w brzmieniu: 

„Dla kandydatów do klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim przeprowadza się test 

kompetencji językowych z języka hiszpańskiego.”

5/ w § 67 ust. 1 po pkt. 12 stawia się średnik i dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„Dopuszcza się możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia drogą elektroniczną

poprzez  adres  poczty  internetowej  rodzica  (opiekuna).  Adres  ten  zostaje  podany

wychowawcy osobiście przez rodzica (opiekuna) i dopiero po tym wpisany zostaje do

dziennika elektronicznego e-mail. Usprawiedliwienia dokonuje się na adres mailowy

sekretariatu szkoły.”

6/ w § 80 po ust. 5 stawia się średnik i dodaję ust. 5a w brzmieniu:

„Prace udostępnia się: 

- uczniom podczas lekcji, po uzgodnieniu z nauczycielem na przerwie lub w czasie

zajęć dodatkowych, 

- rodzicom lub opiekunom prawnym podczas wywiadówek, konsultacji lub w innym

terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem danego przedmiotu.

Prace przechowywane są do końca danego roku szkolnego tj.  do 31 sierpnia,  a następnie

niszczone, z czego sporządzany jest protokół.”

7/ w § 86 po ust. 20 stawia się średnik i dodaje ust. 20a w brzmieniu: 

„W  dniu  oddania  przez  nauczyciela:  sprawdzianu,  kartkówki  lub  innej,  ocenionej  pracy

pisemnej,  uczeń,  który  był  nieobecny  na  tej  formie  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności

uzyskuje wpis do dziennika 0/50 lub 0/100 w kolorze niebieskim z adnotacją „nieobecność”.

Zapis  ten pełni  rolę  motywującą  i  informacyjną.  Po uzupełnieniu  zaległej  pracy pisemnej

przez  ucznia  wpis  nieobecność  zostaje  usunięty.  Zamiast  zapisu  0/50  lub  0/100  zostaje

wpisana uzyskana przez ucznia ocena.”

8/ w §97 ust. 3 po pkt.3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu:

„Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z zapisami aktualnego Regulaminu 

Wycieczek Szkolnych.”

9/ w  Statucie  Szkoły  w  przypadku  zapisów:  wewnątrzszkolny  system  oceniania,

przedmiotowy  system  oceniania  zamienia  się  je  na  zapisy:  ocenianie  wewnątrzszkolne,

przedmiotowe zasady oceniania. 

§ 2

Uchwałę przekazuje się do wiadomości i realizacji Dyrektorowi szkoły.



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Radę Pedagogiczną

PODPISY

Protokolant                                                                                             Przewodniczący Rady

Komisja Wniosków i Uchwał

Liczba uprawnionych do głosowania: 48 członków Rady;

Liczba głosujących: 39 członków Rady;

Liczba głosów „za”: 39 członków Rady.

Stwierdza się, iż uchwała Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk.


