UCHWAŁA Nr 45/15/16
RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
W LEGIONOWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156), Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 668) uchwala się co następuje:
§1. Do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie wprowadza się następujące zmiany:
1. § 22 punkt 8. otrzymuje brzmienie: ,,Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, jedna
przerwa obiadowa 20 minut i dwie 15-minutowe.”
2. W § 29 dodaje się punkt 4.w brzmieniu: ,,Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej
pełnią wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w szkole na stanowisku wychowawcy
świetlicy szkolnej”.
3. W § 33 dodaje się punkt 6. w brzmieniu: ,,Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w
pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu, rozłożonych na 5
dni. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może ustalić nauczycielowi
czterodniowy tydzień pracy”.
4. W § 33 dodaje się punkt 7. w brzmieniu: ,,W ramach czasu pracy i ustalonego
wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:
a) dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z
uczniami albo na ich rzecz,
b) zajęć rozwijających zainteresowania ucznia,
c) zajęć wspomagających pracę i rozwój ucznia,
d) wycieczek, uroczystości, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,
e) zebrań i indywidualnych rozmów z rodzicami,
f) zebrań rady pedagogicznej (w tym szkoleniowych),
g) pracy w zespołach przedmiotowych i zadaniowych,
h) udział w pracach komisji nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego,
i) pełnienia dyżurów międzylekcyjnych,
j) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
k) zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształcenia i
doskonalenia zawodowego,
l) innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły,
m) w przypadku nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, zajęcia, o których
mowa w podpunkcie l nie może przekraczać wymiaru 2 godzin tygodniowo z
wyjątkiem wycieczek szkolnych i konkursów,
n) nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy wypracowują godziny, o
których mowa w podpunkcie m proporcjonalnie do czasu pracy,
o) w przypadku stałego przydziału godzin, o których mowa w podpunkcie m, dyrektor
szkoły uwzględnia to przy przydziale obowiązków i prac na dany rok szkolny
zachowując zasady proporcjonalności”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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