
UCHWAŁA NR 5/2016/2017 

 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży 

z dnia 27 września 2016 r. 

 

 

W sprawie: Zmian w statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży. 

 

Działając na podstawie: Art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

nr 256, poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W statucie szkoły zatwierdzonym Uchwałą  Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Konopnickiej w Łomży z dnia 15 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 25 w ust. 9 w pkt. 4 dodaje się lit. f w brzmieniu:  

„e) mającego trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za 

granicą.”;  

2) w § 25a w pkt. 1 dodaje się lit. a i lit. b w brzmieniu: 

„a) nauczyciel pełniący dyżur przestrzega ustaleń regulaminowych zawartych w „Regulaminie 

dyżurów nauczycieli”, 

b) nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym 

rejonie dyżurowania;”. 

3) w § 28b : 

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

„1a. Zasady zachowania się uczniów podczas przerw: 

1) uczniów obowiązuje zakaz: 

b) zachowań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu,  

c) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu, 

d) wychylania się przez okno, 

e) siadania na parapetach i schodach; 

2) w czasie trwania przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą przebywać na terenie przyszkolnym, 

jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, jedynie pod opieką nauczycieli dyżurujących; 

2a) dyrektor w formie komunikatu wyznacza okresy zakazu opuszczania budynku i przebywania na 

terenie przyszkolnym; 

3) po usłyszeniu dzwonka uczniowie powinni ustawić się przy swojej sali i oczekiwać na przyjście 

nauczyciela; 



4) w przypadku, gdy nauczyciel nie przychodzi na lekcję, przewodniczący klasy lub jego zastępca 

zgłasza ten fakt w szkolnym sekretariacie lub u wicedyrektora, a pozostali uczniowie oczekują w tym 

czasie przy sali lekcyjnej; 

5) wszystkie zaistniałe problemy w czasie przerw uczniowie powinni zgłaszać nauczycielowi 

dyżurującemu.”, 

b) w ust. 6 dodaje się pkt 1 – 5 w brzmieniu: „1) zabrania się wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych; 

2) zabrania się wnoszenia i zażywania środków i substancji psychoaktywnych ( narkotyków, 

dopalaczy i innych środków zastępczych – odurzających); 

3) zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i 

palenia papierosów elektronicznych; 

4) zakazy, o których mowa w pkt 1-3 dotyczą budynku szkolnego, hali sportowej i terenu 

przyszkolnego; 

5) zakazy, o których mowa w pkt 1-3 obowiązują w czasie trwania wszystkich zajęć szkolnych, a 

także pozaszkolnych (wycieczki, zawody sportowe, biwaki, pielgrzymki, itp.)”  

4) w § 28m: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.”, 

b)  uchyla się ust. 5; 

5) w § 28n po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 2, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.”; 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.09.2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

  

 

 


