ZARZĄDZENIE NR 913
Rektora Politechniki Białostockiej
z dnia 15 stycznia 2019 roku
➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie założenia szkoły oraz
nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu Politechniki Białostockiej w Białymstoku
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 Statutu Politechniki Białostockiej w związku z art. 172
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 480 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 lutego 2016
roku w sprawie założenia szkoły oraz nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącego Politechniki
Białostockiej w Białymstoku wraz z późniejszymi zmianami, a mianowicie w załączniku do zarządzenia −
w Statucie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej w Białymstoku:
1) w § 1:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Szkoła kształci i wychowuje młodzież w czteroletnim cyklu
nauczania. Kształcenie odbywa się zgodnie z podstawą programową i na podstawie ramowych
planów nauczania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Szkoła jest szkołą niepubliczną, ponadpodstawową, kształcącą
w formie dziennej, której ukończenie nadaje wykształcenie średnie i umożliwia zdawanie
egzaminu maturalnego.”;
2) w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Szkoły;”;
3) w § 5:
a) w ust. 3:
− pkt 3 otrzymuje brzmienie: „podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do klas
programowo wyższych niż pierwsza, przenoszenia ich do innych grup i oddziałów,
sprawuje nadzór nad rekrutacją uczniów a w przypadku okresu przypadającego
po zakończeniu rekrutacji także podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów
do klas pierwszych;”,
− pkt 14 otrzymuje brzmienie: „występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród,
wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej. Opinia Rady Pedagogicznej nie jest wymagana w przypadku wniosków
do Nagrody Rektora Politechniki Białostockiej. Dyrektor może zasięgnąć także opinii
Samorządu Uczniowskiego;”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „W Szkole funkcjonuje program wychowawczo – profilaktyczny:
1) opracowuje go zespół powołany przez Dyrektora Szkoły pod kierunkiem pedagoga
szkolnego i przedstawia Radzie Pedagogicznej do uchwalenia, do 30 września;
2) program wychowawczo–profilaktyczny tworzony jest na cztery lata.”;

4) w § 6:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed
rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb.”,
b) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „podejmowanie uchwał w sprawie promowania do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu
obowiązkowego;”;
5) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.”,
b) ust. 19 otrzymuje brzmienie: „Nauczanie języków obcych może być organizowane,
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów, w zespołach międzyoddziałowych.
Szkoła prowadzi naukę następujących języków obcych: języka angielskiego, języka
niemieckiego, języka rosyjskiego oraz innego (w zależności od potrzeb i możliwości szkoły).”,
c) ust. 20 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości
organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego
dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 3 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej
w zakresie rozszerzonym. Zajęcia edukacyjne z tych przedmiotów, mogą być organizowane
w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej
10. Za zgodą osoby prowadzącej Szkołę mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 10
uczniów.”,
d) ust. 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „organizowanie warsztatów w zakresie doradztwa
zawodowego;”;
6) w § 9:
a) w ust. 2:
− pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: „klasyfikacyjne śródroczne i roczne,”,
− pkt 6 otrzymuje brzmienie: „oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny
klasyfikacyjne roczne ustala się według następującej skali:
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b) w ust. 4:
− pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sprawdziany są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich
przedmiotów na cały okres;”,
− pkt 10 otrzymuje brzmienie: „sprawdziany pisemne ze wszystkich zajęć edukacyjnych ocenia
się według procentowej zasady oceniania:
Procentowy przedział punktów na podstawie
którego ocenia się ucznia
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− uchyla się pkt 11,
c) w ust. 6 uchyla się pkt 12-13,
d) w ust. 8:
− uchyla się pkt 6,
− pkt 13 otrzymuje brzmienie: „nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani
do poinformowania ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej ocenie
niedostatecznej, jako ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego
posiedzenia Rady Pedagogicznej;”;
7) w § 10:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „W Szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Szkoła może
zatrudniać pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.”,
b) ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
lekcyjnych, na przerwach oraz w czasie wyjść i wycieczek szkolnych;”,
c) w ust. 5 uchyla się pkt 3,
d) ust. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie
(oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), ponadto ustala z nimi
harmonogram pisemnych sprawdzianów tak, aby rozkładały się równomiernie w trakcie każdego
z okresów;”;
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. „Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
wynik procedury kwalifikacyjnej.
2. O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty na podstawie zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu;

2) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język
polski, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język angielski;
3) posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka /na podstawie
odpowiednich zaświadczeń/.
3. Rekrutacja jest przeprowadzana każdego roku w terminie ustalonym przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty.
4. Wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów są składane
do Sekretariatu Szkoły.
5. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
Dyrektor Szkoły corocznie ustala skład osobowy komisji oraz jej szczegółowe zadania.
6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą corocznie do dnia 15 marca ustala
szczegółowy harmonogram rekrutacji, wykaz składanych dokumentów, wzór kwestionariusza
zgłoszenia kandydata do szkoły oraz szczegółowe zasady punktacji obowiązującej w danym roku
szkolnym. Informacje te są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły
oraz dostępne są w sekretariacie szkoły do wglądu.
7. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się
z wynikami procedury kwalifikacyjnej , z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 pkt 3 Statutu Szkoły.
8. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do Dyrektora Szkoły
z wnioskiem o uzasadnienie nieprzyjęcia ucznia do szkoły. Odwołanie od decyzji dyrektora mogą
złożyć rodzice/prawni opiekunowie do osoby prowadzącej szkołę w terminie 7 dni, od dnia
uzyskania uzasadnienia.
9. Uczeń nabywa prawa ucznia z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury
kwalifikacyjnej.”;
9) w § 12 ust 3 Otrzymuje brzmienie: „Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania
mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor
Szkoły na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.”;
10) w § 14:
a) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „nagrodami dla uczniów fundowanymi przez
rodziców/opiekunów prawnych, Dyrektora Szkoły lub osobę prowadzącą.”,
b) ust. 2 pkt 2 lit c otrzymuje brzmienie: „odebraniem prawa do uczestniczenia w wycieczce szkolnej,
innej formie aktywnego wypoczynku lub imprezie szkolnej,”;
11) po § 18 dodaje się § 19 w brzmieniu:
„§ 19
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE LICEUM PONADGIMNAZJALNEGO
1. Przepisy Statutu mają odpowiednie zastosowanie do trzyletniego liceum ponadgimnazjalnego
z wyjątkiem paragrafu 8 ust. 20 oraz paragrafu 11 ust. 2 pkt 1 i 2.
2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych
i finansowych Szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub
zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

3.
4.

5.
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Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 10. Za zgodą osoby prowadzącej Szkołę mogą być
tworzone zespoły liczące mniej niż 10 uczniów.
Do trzyletniego liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych
na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum.
Rekrutacja do klasy pierwszej liceum ponadgimnazjalnego na rok szkolny 2019/2020 podlega
oddzielnej procedurze kwalifikacyjnej ustalonej przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z osobą
prowadzącą szkołę w terminie do 15 marca 2019 roku, zgodnie z paragrafem 11 Statutu Szkoły
z tym, że w ust. 2 pkt 1, zamiast „egzaminu ósmoklasisty” jest „egzaminu gimnazjalnego”, a w ust.
2 pkt 2, zamiast „szkoły podstawowej” jest „gimnazjum”.
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej
dotychczasowego trzyletniego liceum ponadgimnazjalnego.
Z dniem 1 września 2020 roku likwiduje się klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego trzyletniego liceum ponadgimnazjalnego.”.

§2
Tekst jednolity „Statutu Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej w Białymstoku”,
zawierający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 850 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 30
sierpnia 2018 roku oraz niniejszym zarządzeniem, stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

