
Uchwała nr 17/2018/2019   

Rady Pedagogicznej  

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina 

 w Ostrowie Wielkopolskim  

z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie  

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina  

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Na podstawie art. 80. ust 2.1) i 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 61.2 Statutu IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina 

 w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza się następujące zmiany: 

 

 §16 otrzymuje brzmienie: 

1. Pracę wychowawczą w Liceum prowadzi także pedagog szkolny.  

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

 
1) rozpoznanie  indywidualnych potrzeb uczniów i analizowanie przyczyn     
niepowodzeń szkolnych, 
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
3) diagnoza środowiska szkolnego w zakresie problemu uzależnień, 
agresji, poczucia bezpieczeństwa, 
4) wspieranie wychowawców w realizacji działań wynikających   
z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 
5) współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami 
wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, 
6) przeprowadzanie spotkań mediacyjnych z uczniami i ich rodzicami,  
z nauczycielami i ich uczniami, a uczniami i ich rówieśnikami, 
7) kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
8) organizowanie akcji profilaktycznych, 
9) opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia, 



10) współpraca z rodzicami i wspólne wypracowywanie harmonogramu 
działań w celu rozwiązania zaistniałych problemów, 
11) współpraca z placówkami specjalistycznymi, 
 

 12) wsparcie wychowawców na spotkaniach z rodzicami w przypadku 
pojawiających się konfliktów, 

       13) prowadzenie dziennika zajęć pedagoga szkolnego 

2. Pedagog szkolny we współdziałaniu z wychowawcami klas współpracuje 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Pedagog szkolny we współdziałaniu z wychowawcami klas organizuje 
spotkania z pracownikami służby zdrowia, policji, PUP, samorządu 
lokalnego itp. 

 

 §34 po ust. 9 zostaje dodany ust. 10 w brzmieniu: 

10. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o zachowaniu i szczególnych 

uzdolnieniach uczniów w formie ustnej lub  pisemnej: 
 

1) na zebraniach ogólnych, 
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia, 
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem, 
4) poprzez dziennik elektroniczny 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej  

          mgr Małgorzata Jędroch 

 

 

 

 


