W statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Skłodowskiej
– Curie dokonano zmian w następujących rozdziałach i paragrafach:
1. Rozdział III, § 6.: dodano punkt 6.2. w brzmieniu:
„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor wyraża zgodę na łączenie grup
uczniów/ słuchaczy i przekazuje opiekę nad nimi innym nauczycielom”.
2. Rozdział V, § 6. dodano punkt 4.6. w brzmieniu:
„Powiadomienia wychowawcę lub dyrekcję szkoły osobiście lub telefonicznie
o przyczynach absencji ucznia dłuższej niż 5 dni”.
3. Rozdział VI, § 1.: dodano punkt 3. w brzmieniu:
„Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie
uczniów/słuchaczy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i zasadami higieny pracy
oraz statutem szkoły”
4. Rozdział VI, § 2, punkt 2, otrzymuje brzmienie:
„Odpowiedzialności służbowej i prawnej za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów/słuchaczy na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia
dyżuru, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i zasadami higieny pracy
z uwzględnieniem następujących przypadków, gdy nauczyciel ma prawo:
2.2.1. Zwolnić ucznia z zajęć, po uzgodnieniu faktu z rodzicami,
2.2.2.Zwolnić ucznia z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (np.
u innego nauczyciela, pedagoga lub pracy w bibliotece) po uzgodnieniu tego
z odpowiednim nauczycielem lub pracownikiem szkoły.
2.2.3. Zabrać należący do ucznia telefon komórkowy lub inne urządzenie
elektroniczne do depozytu na czas trwania zajęć po stwierdzeniu naruszenia zasad
korzystania z takich urządzeń na terenie szkoły.”
5. Rozdział VI, § 2. dodano punkt 3. w brzmieniu:
„Nauczycielowi nie wolno opuszczać miejsca pracy w trakcie zajęć bez zgody
dyrektora, który w razie takiego przypadku zapewnia opiekę nad uczniami”.
6. Rozdział VII, § 2., punkt 2. dodano:
 podpunkt 2.9. w brzmieniu:
 „Dbałości o schludny wygląd i strój, określony przez Regulamin II Liceum
Ogólnokształcącego”
 podpunkt 2.12. w brzmieniu:
„Nieużywania telefonów komórkowych i innych
urządzeń nagrywających
w trakcie zajęć, a w przypadku nagrywania lub fotografowania uzyskania
każdorazowo zgody od osoby nagrywanej lub fotografowanej”.
 punkt 3. w brzmieniu:
„Uczniowi nie wolno opuścić zajęć nawet na wyraźne polecenie nauczyciela,
o ile ten nie zapewni mu na ten czas odpowiedniej opieki”.

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Gorzowie Wlkp.
wchodzi w życie z dniem 4.01.2011r.

1. Rozdział VII
„Szkoła może prowadzić monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz we wszystkich godzinach w ciągu dnia wg zasad określonych zarządzeniem
Dyrektora Szkoły”.

