
Aneks nr 3 w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku zatwierdzony 

na Radzie Pedagogicznej w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 Płońsku z dnia 25 kwietnia 2017  r.  

w sprawie dokonania zmian w statucie. 

Do statutu wprowadza się następujące zmiany:  

§ 24, ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

3) umożliwianie użytkownikom poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji                

z różnych źródeł, w tym internetowych; 

4) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich 

kultury czytelniczej; 

5) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) przygotowanie uczniów do samokształcenia; 

7) organizacja lekcji bibliotecznych oraz zajęć i akcji upowszechniających czytelnictwo; 

8) udostępnianie zgromadzonych zbiorów użytkownikom indywidualnym oraz podczas zajęć 

grupowych; 

9) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom                   

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

10) popularyzacja wiedzy o regionie wśród użytkowników; 

11) popularyzacja wiedzy pedagogicznej; 

12) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli; 

13) podejmowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną użytkowników; 

14) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami i instytucjami. 

 

§ 24, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zawartości zbiorów; 

3) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

4) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie 

lekcji bibliotecznych; 

5) informowanie Rady Pedagogicznej o czytelnictwie uczniów; 

6) pomoc nauczyciela w efektywnym posługiwaniu się technologią informacyjną; 

7) gromadzenie programów nauczania realizowanych w danym roku szkolnym; 



8) kształtowanie i wzbogacanie kultury czytelniczej uczniów; 

9) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

10) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. 

wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się); 

12) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                      

z  różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

13) przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa; 

14) współpraca z: 

a) uczniami - w rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

b) wychowawcami klas - w realizacji szkolnego programu wychowawczego                       

i programu profilaktyki; 

c) nauczycielami przedmiotów -  m.in. w zakresie realizacji programów nauczania, 

zgłaszania propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, udzielania  pomocy                     

w selekcji zbiorów; 

d) opiekunami organizacji i kół zainteresowań- w zakresie organizacji imprez, apeli, 

konkursów oraz udostępniania uczniom niezbędnych materiałów; 

e) z rodzicami- w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im 

odpowiedniej literatury pedagogicznej; 

15) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

prowadzenie ich ewidencji oraz przeprowadzanie selekcji; 

16) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę dzienną, miesięczną i roczną; 

17) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów; 

 

§ 24, ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Pracownia multimedialna umożliwia: 

1) dostęp do wszystkich źródeł informacji zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych; 

2) pełną informację o zasobach biblioteki; 

3) powszechną dostępność uczniów do szybkiego Internetu i edukacyjnych zasobów 

multimedialnych; 

4) przygotowanie młodego czytelnika do samodzielnego stworzenia warsztatu pracy umysłowej, jak 

również pełnego korzystania z różnych źródeł informacji; 

5) korzystanie z nowoczesnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów sprzyjającego 

samodzielnemu zdobywaniu wiedzy i wyszukiwaniu informacji. 

 



§ 24, ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej: 

 1) z uczniami poprzez: 

a) udostępnianie  zbiorów bibliotecznych; 

b) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji 

życiowej uczniów; 

c) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. 

wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się); 

d) prowadzenie zajęć z przygotowana  czytelniczego i informacyjnego; 

e) przygotowanie  uczniów  do samokształcenia; 

f) zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy biblioteki szkolnej; 

g) kształtowanie  kultury czytelniczej i wzbogacanie  kultury humanistycznej uczniów; 

h) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

i) okazywanie  pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty 

wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

j) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji               

z  różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

k) wspólne przygotowanie  z uczniami  opracowań bibliograficznych  zbiorów; 

l) indywidualne konsultacje i instruktaże związane z poszukiwaniem przez uczniów 

informacji w zbiorach biblioteki i zasobach internetowych; 

m) udział w ogólnopolskich programach i akcjach promujących książkę i czytelnictwo; 

n) opracowanie  materiałów promujących czytelnictwo, historię  szkoły i regionu; 

o) przygotowywanie gazetek upamiętniających ważne wydarzenia z historii; 

p) przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów, olimpiad i turniejów; 

q) angażowanie uczniów w akcje edukacyjno-wychowawcze; 

2) z nauczycielami poprzez: 

a) opracowanie programu i planu pracy biblioteki zintegrowanym z programem 

nauczania wszystkich przedmiotów tak, by wspomagać  pracę nauczycieli; 

b) uzgadnianie treści  „Podstawy programowej” realizowanej  pod kątem tych 

umiejętności uczniów, które można doskonalić przy współpracy z biblioteką szkolną, 

publiczną i pedagogiczną; 

c) realizację  projektów edukacyjnych; 

d) wspólne kształtowanie struktury księgozbioru; 

e) gromadzenie i udostępnianie programów nauczania; 

f) analizę  wyników czytelnictwa; 



g) współpracę nauczyciela bibliotekarza z nauczycielami różnych przedmiotów podczas   

wspólnych lekcji realizowanych w bibliotece, wspólnych wycieczkach, projektach 

edukacyjnych, wystawach, zajęciach wychowawczych; 

h) pomoc nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu akademii i uroczystości 

szkolnych; 

i) współpracę nauczycieli z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania 

potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

j) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

k) pracę nauczyciela bibliotekarza w zespołach nauczycielskich; 

l) koordynowanie współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie. 

3) z rodzicami poprzez: 

a) udostępnianie  zasobów bibliotecznych; 

b) informowanie o organizacji pracy biblioteki; 

c) informowanie o działaniach, akcjach, programach promujących książkę                                 

i czytelnictwo; 

d) zapoznanie rodziców (przez wychowawców klas podczas zebrań) z przygotowanymi 

przez nauczyciela bibliotekarza referatami na temat książki i czytelnictwa. 

4) z innymi bibliotekami poprzez: 

a) wymianę doświadczeń z nauczycielami bibliotekarzami innych szkół; 

b) udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy  

powiatu płońskiego, koordynowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie 

- filia Płońsk; 

c) realizację lekcji bibliotecznych w bibliotece pedagogicznej i publicznej; 

d) uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę 

publiczną  i pedagogiczną; 

e) współpracę z Biblioteką Naukową Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie 

poprzez wymianę doświadczeń i przyjęcie w depozyt do biblioteki szkolnej literatury 

naukowej z przedmiotów z zakresu ekonomii, psychologii, nauk społecznych, 

organizacji i zarządzania oraz przedmiotów objętych szkolnymi programami 

nauczania; 

f) korzystanie z zasobów biblioteki cyfrowej UTH; 

 

§ 24, ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) lokal biblioteki składa się z: czytelni, wypożyczalni i pomieszczenia magazynowego;  



2) pomieszczenie biblioteki umożliwia gromadzenie i opracowanie zbiorów, ewidencję                         

i konserwację zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz korzystanie ze zbiorów                       

i dostępu do Internetu w czytelni; 

3) biblioteka służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnemu posługiwaniu się technologią informacyjną; 

4) biblioteka służy organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                        

i społeczną użytkowników;  

5) prowadzenie zapisu wypożyczeń umożliwia kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych                              

i aktywności czytelniczej uczniów; 

6) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice – na 

podstawie karty czytelnika dziecka;  

7) zasady korzystania z zasobów biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej; 

8) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu przez pięć dni w tygodniu; 

9) w bibliotece zatrudniony jest  nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor szkoły; 

11) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły; 

12) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych 

źródeł. 

 

§ 26, ustępy od 1 do 18 otrzymują brzmienie: 

1. Przy Zespole Szkół nr 1 funkcjonuje internat, którego zasady funkcjonowania określa regulamin 

internatu; 

2. Internat nosi nazwę: Internat Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i jest integralną częścią Zespołu Szkół        

nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku; 

3. Bezpośredni administracyjny i pedagogiczny nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku; 

4. Internat jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 

oraz w miarę posiadanych miejsc także uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Płońska; 

5. Zadaniem Internatu jest zapewnienie opieki, wychowania, wyżywienia i zakwaterowania uczniom       

w okresie nauki poza miejscem zamieszkania; 

6. Podstawową jednostką organizacyjną Internatu jest grupa wychowawcza, której liczebność wynosi 

do 35 wychowanków; 

7. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo – wychowawczych z jedną grupą wychowawczą wynosi 49 

godzin zegarowych; 



8. Wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi                

w uchwale Zarządu Powiatu Płońskiego (Organu Prowadzącego Szkołę); 

9. Internat sprawuje całodobową opiekę nad młodzieżą tam przebywającą od godziny 17.00                           

w niedzielę do godziny 18.00 w piątek; 

10. Internat nie sprawuje opieki nad młodzieżą w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

podczas przerw świątecznych oraz w okresach ferii zimowych i letnich zgodnie z rocznym 

kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

11. W godzinach nocnych 22.00 – 6.00 opiekę nad młodzieżą mieszkającą w Internacie sprawują 

wychowawcy; 

12. Organami Internatu są: kierownik Internatu, Rada Wychowawców oraz Samorząd Wychowanków 

nazywany Młodzieżową Radą Internatu; 

13. Internat poza zapewnieniem wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania                            

i odpowiednich warunków sanitarnych, jest placówką powołaną do realizacji następujących zadań: 

a) sprawowania opieki i wychowania, 

b) stwarzania warunków do nauki i wypoczynku, 

c) organizowania czasu wolnego młodzieży, 

d) tworzenia warunków i możliwości do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, uczestnictwa                 

w wydarzeniach kulturalnych i sportowych; 

14. Szczegółowy zapis realizacji zadań Internatu określa Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – 

Wychowawczej Internatu opracowywany przez kierownika Internatu w porozumieniu                                

z wychowawcami na dany rok szkolny; 

15. W Internacie obowiązuje określony rozkład zajęć, do przestrzegania którego zobligowany jest każdy 

mieszkaniec placówki; 

16. Cele i zadania Internatu: 

1) umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej roli 

szkoły i rodziny oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań, 

zamiłowań i uzdolnień, stosownie do ich możliwości psychofizycznych; 

2) stała opieka i realizacja procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania; 

3) zapewnienie właściwych warunków mieszkalnych, żywieniowych oraz sanitarno – 

higienicznych; 

4) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

5) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych; 

6)  wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności; 

7) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości i odpowiedzialności; 



8) przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i rodzinnym; 

9) kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do kultury i tradycji narodowych; 

10) kompensowanie braków wynikających z faktu zamieszkania wychowanka poza domem 

rodzinnym i zaspokajanie potrzeb opiekuńczych; 

11) zapewnienie fachowej, życzliwej opieki wychowawczej uczniom przebywającym czasowo 

poza domem rodzinnym oraz pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych i kulturalnych 

wyniesionych z poprzedniego środowiska; 

17. Planowanie i realizacja zadań Internatu odbywa się we współpracy z Radą Pedagogiczną Zespołu 

Szkół nr 1 w Płońsku, rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków, instytucjami i placówkami 

w środowisku lokalnym; 

18. Organizacja pracy Internatu: 

1) Organami Internatu są: 

a) kierownik Internatu; 

b) Rada Wychowawców Internatu; 

c) Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) – samorząd wychowanków Internatu; 

2) Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze; 

3) Podziału wychowanków na grupy dokonuje kierownik Internatu w porozumieniu z Radą 

Wychowawców. Liczebność grup może być zróżnicowana; 

4) Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca, który współpracuje z młodzieżą              

w realizacji zadań grupy; 

5) W Internacie działają sekcje: kulturalno – sportowa, stołówkowa i gospodarczo – 

porządkowa, w których wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania lub 

realizować zadania na rzecz Internatu; 

6) Sekcje mają swoich opiekunów, których wyznacza kierownik Internatu na początku roku 

szkolnego; 

7) W Internacie prowadzona jest odpowiednia dokumentacja umożliwiająca kontrolę pracy 

kierownika internatu, wychowawców, pracowników administracji i stołówki internatu oraz 

plany pracy poszczególnych grup wychowawczych i rejestr wychowanków;  

8) W internacie zatrudnieni są: 

a) pracownicy pedagogiczni; 

b) pracownicy administracji i obsługi; 

9) Pracownikami pedagogicznymi są kierownik Internatu i wychowawcy; 

10) Pracownikami administracji i obsługi są: intendent, starszy magazynier, pomoc kuchenna, 

kucharka,  sprzątaczka, praczka, kierowca; 



11) Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi określają 

odpowiednio: Karta Nauczyciela, regulamin pracy, regulamin internatu oraz szczegółowe 

zakresy czynności i obowiązków. 

 

§ 36,  ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Uczniowie wielokrotnie reprezentujący szkołę w środowisku lokalnym, biorący udział                           

w imprezach okolicznościowych lub zdobywający wysokie miejsca w zawodach sportowych na 

terenie szkoły i poza nią otrzymują nagrodę za szczególne zaangażowanie w życie szkoły mimo 

ustalonej rocznej oceny niedostatecznej z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, pod warunkiem 

uzyskania  co najmniej poprawnej rocznej oceny zachowania. 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 85, poz. 539), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i 

szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w 

tych placówkach (Dz. U. 2011 nr 109 poz. 631) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn. zm. ). 

 

 


