
Aneks nr 1 

Na podstawie Uchwały Nr  /2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego            

im. T. Kościuszki w Turku z dnia 12 września 2017 roku na podstawie art.72 , pkt.1 

Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r., Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe oraz §9, pkt.9 pkt 11 Regulaminu Rady Pedagogicznej I Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku wprowadza się  zmiany w statucie szkoły: 

Rozdział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§15. 

Dodanie pkt.8  w brzmieniu:  

pkt. 8.Wolontariat szkolny: 

a) Samorząd podejmuje działania z zakresu wolontariatu szkolnego. 

b) Samorząd wybiera radę wolontariatu. 

 

§26. 

Rozdział IV: 

 pkt.3  w brzmieniu:  

Ustala się następujące profile nauczania i przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w 

klasach I – III  w I LO w Turku: 

pkt. ab) w brzmieniu : inne w zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów i warunków 

organizacyjnych szkoły 

 

§34. 

Rozdział VI 

Dodanie pkt. 3 w brzmieniu: 

Uczniom nie wolno: 

1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o 

podobnym działaniu. 

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu. 

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

6. Używać na terenie szkoły oraz podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych 

(wyjątek stanowią te zajęcia, podczas których zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 

telefon może być wykorzystany w procesie edukacyjnym). W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

7. Rejestrować przy pomocy urządzeń elektronicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 



i zgody zainteresowanych, 

8. Bez zgody pracowników szkoły wprowadzać obcych osób na teren szkoły. 

 

§35. 

 

Rozdział VI 

Pkt II. 

Ust. 9 w brzmieniu 

Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej (trwającej 60 min, dla języka polskiego 

90 min) i części ustnej. 

pkt. VII 

ust. 3 w brzmieniu 

Egzamin i sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej (trwającej 60 min, dla języka 

polskiego 90 min) i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: zajęć artystycznych,  informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego. Egzamin/ sprawdzian z tych przedmiotów ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

§51. 

Rozdział XIV 

Pkt. II 

Dodanie ust. 22 w brzmieniu: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 


