
ZARZĄDZENIE NR 1145 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 6 lipca 2020 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. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 Statutu Politechniki Białostockiej w związku z art. 

172 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 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. 1 otrzymuje brzmienie: „Szkoła nosi nazwę: Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

Politechniki Białostockiej.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Siedziba Szkoły znajduje się w Białymstoku w Budynku 

Ogólnotechnicznym Politechniki Białostockiej położonym przy ul. Wiejskiej 45 A, 15-351 

Białystok.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia edukacyjne odbywają się w budynkach należących do 

Politechniki Białostockiej.”; 

2) w § 3 ust. 1  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w następującym brzmieniu: „zatrudnianie i zwalnianie 

Dyrektora do spraw Programowych;”; 

3) w § 4:  

a) ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w następującym brzmieniu: „Dyrektor do Spraw 

Programowych;”, 

b) ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w następującym brzmieniu: „Rada Programowa;”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Osoba 

Prowadząca Szkołę.”, 

d) uchyla się ust. 6; 

4) w § 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły nie posiada wykształcenia 

pedagogicznego nadzór dydaktyczny sprawuje Dyrektor do spraw Programowych, po 

uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej. Jeżeli osoba powołana na Dyrektora Szkoły i osoba 

powołana na Dyrektora do spraw Programowych nie posiada wykształcenia pedagogicznego 

Osoba Prowadząca Szkołę zatrudnia osobę do sprawowania nadzoru dydaktycznego, po 

uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.”, 

b) ust. 3: 



- pkt 1 otrzymuje brzmienie: „we współpracy z Dyrektorem do spraw Programowych zatrudnia i 

zwalnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych po uzgodnieniu z osobą 

prowadzącą Szkołę na podstawie udzielonego przez nią pełnomocnictwa;”, 

- uchyla się pkt 7, 

- uchyla się pkt 8, 

- pkt 9 otrzymuje brzmienie: „współpracuje z pozostałymi organami Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej;”, 

- pkt 12 otrzymuje brzmienie: „we współpracy z Dyrektorem ds. Programowych kieruje polityką 

kadrową zespołu, określa zakres obowiązków pracowników;”, 

- pkt 15 otrzymuje brzmienie: „w uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Programowych podejmuje 

decyzje dotyczące możliwości udziału osób prywatnych, przedstawicieli instytucji lub organizacji 

w zajęciach oraz wszystkich przedsięwzięciach szkolnych;”, 

- pkt 18 otrzymuje brzmienie: „we współpracy z Dyrektorem ds. Programowych organizuje 

obsługę administracyjną Szkoły;”, 

- pkt 19 otrzymuje brzmienie: „we współpracy z Dyrektorem ds. Programowych opracowuje plan 

organizacyjny Szkoły na dany rok szkolny;”, 

- pkt 25 otrzymuje brzmienie: „opracowuje projekt statutu lub jego zmian i przedstawia Osobie 

Prowadzącej Szkołę do zatwierdzenia;”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W Szkole mogą być tworzone stanowiska kierownicze. 

Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

Dyrektorem  

ds. Programowych za zgodą Osoby Prowadzącej Szkołę po uzyskaniu opinii Rady 

Pedagogicznej.”, 

d) po ust 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu: „W czasie nieobecności Dyrektora Szkoły 

jego zadania wykonuje Dyrektor ds. Programowych. W przypadku, gdy Dyrektor do spraw 

Programowych nie posiada wykształcenia pedagogicznego, zadania Dyrektora Szkoły z 

zakresu sprawowania nadzoru dydaktycznego podczas jego nieobecności, sprawuje osoba, 

posiadająca takie wykształcenie, wskazana przez osobę prowadzącą szkołę, po uzyskaniu 

opinii Rady Pedagogicznej. ”, 

5) po § 5 dodaje się § 5a w następującym brzmieniu: 

„§ 5a 

ZADANIA DYREKTORA DO SPRAW PROGRAMOWYCH 

1. Dyrektorem do spraw Programowych może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie. 

2. Dyrektor do spraw Programowych wykonuje w szczególności następujące zadania: 

1) kształtuje misję, wizję i strategię rozwoju Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

Politechniki Białostockiej; 

2) kreuje i utrzymuje pozytywny wizerunek szkoły, uczniów i kadry pedagogicznej; 

3) twórczo wykorzystuje zasoby materialne i intelektualne na rzecz ciągłego rozwoju 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej; 

4) kształtuje zespół dydaktyczny, motywuje nauczycieli do twórczych działań pedagogicznych; 

5) dba o dobrą atmosferę, życzliwą współpracę oraz wzajemną pomoc społeczności 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej; 

6) monitoruje satysfakcje rodziców i uczniów oraz nawiązuje skuteczna współpracę z 

rodzicami w celu optymalizacji efektów kształcenia; 



7) ściśle współpracuje ze społecznością uczniowską Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej; 

8) współpracuje z tożsamymi jednostkami edukacyjnymi, w szczególności funkcjonującymi w 

strukturach wyższych uczelni; 

9) buduje skuteczną współpracę z przedsiębiorcami i samorządowcami; 

10) przygotowuje, finansowane ze źródeł zewnętrznych, projekty edukacyjne, szkoleniowe i 

wychowawcze, ze wsparciem jednostek merytorycznych Politechniki Białostockiej; 

11) współpracuje z Dyrektorem szkoły przy: 

a. zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

b. kierowaniu polityką kadrową zespołu oraz określaniu zakresu obowiązków 

pracowników, 

c. podejmowaniu decyzji dotyczących możliwości udziału osób prywatnych, 

przedstawicieli instytucji lub organizacji w zajęciach oraz wszystkich 

przedsięwzięciach szkolnych; 

d. organizowaniu obsługi administracyjnej Szkoły; 

e. opracowywaniu planu organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny. 

12) współpracuje z pozostałymi organami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

Politechniki Białostockiej.  

3. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 pkt. 1-4 oraz 8-10 Dyrektor do spraw 

Programowych zasięga opinii Rady Programowej.  

4. Przełożonym Dyrektora do spraw Programowych jest Rektor Politechniki Białostockiej. 

5. W czasie nieobecności Dyrektora do spraw Programowych jego zadania wykonuje Dyrektor 

Szkoły.”; 

6) w § 6: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szkoły wynikające 

z nadzoru pedagogicznego, nie rzadziej niż dwa razy w roku.”, 

b) w ust. 12 uchyla się pkt 5, 

c) po ust. 12 oddaje się ust. 13 w następującym brzmieniu: „Rada Pedagogiczna co roku wskazuje 

2 przedstawicieli nauczycieli do Rady Programowej, niezwłocznie po rozpoczęciu się roku 

szkolnego, nie później niż do 15 września każdego roku.”; 

7) po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:  

„§ 6a 

RADA PROGRAMOWA I JEJ ZADANIA 

1. Organem opiniodawczym Dyrektora do spraw Programowych jest Rada Programowa. 

2. Do zadań Rady programowej należy opiniowanie spraw przedstawionych przez Dyrektora do 

spraw Programowych, w tym w szczególności spraw z zakresu: 

1) kształtowania misji, wizji i strategii rozwoju Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

Politechniki Białostockiej; 

2) kreowania i utrzymania pozytywnego wizerunku szkoły, uczniów i kadry pedagogicznej; 

3) twórczego wykorzystania zasobów materialnych i intelektualnych na rzecz ciągłego rozwoju 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej; 

4) kształtowania zespołu dydaktycznego, motywowania nauczycieli do twórczych działań 

pedagogicznych; 



5) współpracy z tożsamymi jednostkami edukacyjnymi, w szczególności funkcjonującymi w 

strukturach wyższych uczelni; 

6) budowania skutecznej współpracy z przedsiębiorcami i samorządowcami; 

7) przygotowania, finansowania ze źródeł zewnętrznych, projektów edukacyjnych, 

szkoleniowych i wychowawczych, ze wsparciem jednostek merytorycznych Politechniki 

Białostockiej. 

3. W skład Rady Programowej wchodzi Dyrektor do spraw Programowych, 2 nauczycieli 

wskazanych przez Radę Pedagogiczną w danym roku szkolnym, 2 uczniów wskazanych przez 

Samorząd Uczniowski w danym roku szkolnym oraz 4 przedstawicieli rodziców/ opiekunów 

prawnych, po jednym z każdego rocznika, wybranych spośród przewodniczących „trójek 

klasowych” którzy zgłosili swoją kandydaturę w danym roku szkolnym. Wybór przedstawicieli 

rodziców/opiekunów prawnych dokonywany jest przez Dyrektora szkoły, niezwłocznie po 

rozpoczęciu się roku szkolnego, nie później niż 15 września danego roku, w drodze losowania.    

4. Przewodniczącym Rady Programowej jest Dyrektor do spraw Programowych. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Programowej. 

6. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane. 

7. Rada Programowa ustala regulamin swojej pracy, który nie może być sprzeczny ze statutem. 

8. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na kwartał. 

9. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.”; 

8) w § 7: 

a)  ust. 5 przed wyliczeniem otrzymuje brzmienie: „Samorząd Uczniowski może przedstawiać 

Dyrektorowi, Dyrektorowi ds. Programowych, Radzie Pedagogicznej wnioski we wszystkich 

sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak:”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: „Samorząd co roku wskazuje 2 

przedstawicieli uczniów do Rady Programowej,  niezwłocznie po rozpoczęciu się roku 

szkolnego, nie później niż do 15 września każdego roku.”,; 

9) w § 8 po ust. 23 dodaje się ust. 24 w następującym brzmieniu: „Promocję Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zapewnia Dział Promocji Politechniki Białostockiej.”; 

10) w § 10: 

a) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wypełnianie poleceń i zarządzeń Dyrektora Szkoły oraz 

Dyrektora do spraw Programowych;”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Rodzice / opiekunowie prawni uczniów każdego oddziału mogą 

wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z 

uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców / opiekunów prawnych danego 

oddziału. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem do spraw Programowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania stron o 

zajętym stanowisku w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.”, 

11) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły.  Dyrektor Szkoły corocznie ustala skład osobowy komisji oraz jej 

szczegółowe zadania, z tym że Przewodniczącym Szkolnej Komisji  Rekrutacyjnej jest Dyrektor do 

spraw Programowych.”; 



12) w § 13 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: „umożliwienie 

rodzicom/opiekunom prawnym udziału swoich przedstawicieli w Radzie Programowej.”; 

13) w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Realizacja projektów edukacyjnych, 

szkoleniowych i wychowawczych finansowana jest ze środków zewnętrznych pozyskanych przez 

Dyrektora do spraw Programowych.”; 

14) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pieczęcie Szkoły zawierają pełną nazwę Szkoły o treści: 

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ”; 

15) użyte w treści Statutu Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej w Białymstoku, w 

różnym przypadku, wyrazy „Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami „Akademickie Liceum 

Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej”. 

§ 2 

Tekst jednolity „Statutu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej”, 

zawierający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 850 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 30 

sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 913 z dnia 15 stycznia 2019 roku, oraz niniejszym zarządzeniem, 

stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

 

 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

 


