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Załącznik 
do uchwały nr XXXI/692/12 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 

2012 r, 

Statut Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII 

Rozdział I Przepisy 

ogólne 

l.   Ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXI 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz. U, z 

2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.), 

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII, 

4) Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul, Białowieskiej 

74a. 

5) Oddziały szpitalne – należy rozumieć dziecięce oddziały wrocławskich szpitali. 

II.1.   Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII, 
2.   Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 12 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a. 

3.  Szkoła prowadzi kształcenie w trzyletnim cyklu kształcenia. 
4.  Szkoła zapewnia kształcenie i wychowanie uczniom przebywającym na leczeniu w Centrum i oddziałach 

szpitalnych. 

1.   Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Wrocław. 
2.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty, 

3.   Szkoła jest jednostką budżetową Miasta Wrocław. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zarząd Obsługi 

Jednostek Miejskich, 

§ 4 

1.   Szkołą kieruje dyrektor. 
2.   Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie 

z ustawą, 

Rozdział II 

 Cele i zadania szkoły 

§ 5 

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy oraz z przepisów wydanych na jej podstawie z 
uwzględnieniem programu wychowawczego i programu profilaktyki, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, 

2)  umożliwia uczniom przygotowanie do egzaminu maturalnego, 
3)  zapewnia wykształcenie i przygotowuje do kontynuacji kształcenia w wybranej szkole policealnej lub 

pomaturalnej  lub na wybranym kierunku studiów wyższych, 

4)   umożliwia pełny rozwój osobowości ucznia,  kształtuje jego poczucie tożsamości narodowej, językowej i 

religijnej oraz wychowuje w duchu patriotyzmu, humanizmu i tolerancji, gwarantując wszystkim uczniom 
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poszanowanie ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej, 

5)   kształci i wychowuje uczniów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu oraz odpowiedzialności, 

6)  zaznajamia uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, której 

przestrzeganie jest wspólnym celem wszystkich narodów, 

7)  realizuje odpowiednie dla danego typu szkoły programy nauczania uwzględniające podstawy programowe 

kształcenia danego przedmiotu, 

8)  wprowadza ucznia w świat nauki poprzez umożliwienie mu poznania języka, pojęć, twierdzeń i metod 

właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 

9)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub pracy poprzez 

realizację programu doradztwa zawodowego, 

10) dba o wychowanie kulturalne młodzieży, umożliwia jej kontakt z instytucjami upowszechniania kultury; 

11) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska, 

12) propaguje turystykę i krajoznawstwo jako sposób spędzania, wolnego czasu, 

13) sprzyja rozwojowi samodzielności, twórczej postawy w nauce i życiu, propaguje ideę samorządności, 

14) pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych, 

15) sprawuje opiekę nad uczniem w zakresie zdrowia i rozwoju psychicznego w ścisłej współpracy ze służbą 

zdrowia , 

16) współpracuje z domem rodzinnym ucznia, przestrzega zasad partnerstwa w kontaktach z rodzicami, 

17) udziela   uczniom   i   ich   rodzicom   pomocy   psychologicznej i pedagogicznej, 

18) przy realizacji swych zadań szkoła współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi, związkowymi, 

sportowymi oraz jednostkami systemu oświaty, a także urzędami administracji samorządowej i rządowej i 

pracownikami służby zdrowia, 

Rozdział III  

Organy szkoły i ich kompetencje (określa statut 

Zespołu Szkół nr 12  w SP ZOZ we Wrocławiu) 

 

Rozdział IV Organizacja nauczania i wychowania w szkole 

§ 6 

1.   Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich regulują odrębne przepisy. 

2.  Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowana do uczniów-pacjentów Centrum i 

oddziałów szpitalnych. 

3.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

Arkusz organizacji szkoły podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę w określonym terminie, 

4.  Na  podstawie zatwierdzonego arkusza  organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład  zajęć   określający   organizację   stałych,   obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5.   Nauczanie w szkole oparte jest o podstawy programowe kształcenia ogólnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6.   Praca dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcza organizowana przez szkołę obejmuje: 

1)  zajęcia dydaktyczne typu lekcyjnego, organizowane przy zachowaniu następujących zasad: 

a) podstawową formą zajęć jest godzina lekcyjna; godzina lekcyjna trwa 45 minut; przerwy między 

godzinami lekcyjnymi trwają 10, 15 lub 20 minut;  

b) tygodniowy wymiar czasu nauczania dla poszczególnych klas określa obowiązujący plan 

nauczania. 

2)  zajęcia w kołach naukowych i zespołach zainteresowań organizowane są zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3)  indywidualną pracę z uczniem, 
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7.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. 
8.   Liczba uczniów w oddziale wynosi od 6 do 8. 
9.   Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. ( obowiązki wychowawcy określa statut Zespołu Szkół nr 

12  w SP ZOZ we Wrocławiu)  

10. Zajęcia z religii i etyki odbywają się na podstawie odrębnych przepisów. Uczestnictwo w tych zajęciach jest 

deklarowane pisemnie przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów po 

osiągnięciu pełnoletniości. 

§ 7 

1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. 

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i osób, o których mowa w ust.l, określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła zapewnia dostęp do biblioteki, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców (prawnych opiekunów). Biblioteka znajduje się w ZS 12 w SP ZOZ przy ul. Białowieskiej. 

4. Regulamin biblioteki określa statut Zespołu Szkół nr 12  w SP ZOZ we Wrocławiu. 
5. Obsługę administracyjną szkoły zapewniają pracownicy Zespołu Szkół nr 12 niebędący nauczycielami. 

5. Doraźną pomoc medyczną i promocję zdrowia zapewnia pielęgniarka zatrudniona w Centrum i służba zdrowia 

pracująca w oddziałach szpitalnych. 

                             

Rozdział V Uczniowie, prawa i 
obowiązki uczniów (określa statut 

Zespołu Szkół nr 12  w SP ZOZ we 

Wrocławiu) 

 

 

 

Rozdział VI  

Prawa i obowiązki rodziców uczniów (określa statut 

Zespołu Szkół nr 12  w SP ZOZ we Wrocławiu) 

 

 

 

 

Rozdział VII 

 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

§ 8 

1.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w 
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach. 

2.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, wychowawcę oraz uczniów danej 
klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

3.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami (określa statut Zespołu Szkół nr 12  w SP ZOZ we 

Wrocławiu). 

 

Rozdział VIII Rekrutacja  
(określa statut Zespołu Szkół 

nr 12  w SP ZOZ we 

Wrocławiu) 
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Rozdział IX Przepisy końcowe 

§ 9 

Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Szkoda prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 
określają odrębne przepisy. 

 

 


