
Zasady współpracy Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu  

z  bursami, w których mieszkają uczniowie naszej szkoły 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7. września 1991 r ( Dz. U. z 2016 r. 

poz.1943,1954,1985,2169 oraz z 2017 r. poz.60) 

2. Ustawa z dnia 26. stycznia 1982 r Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 

oraz z 2017r. poz.60) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznej 

szkoły.(Dz.U.2007 nr 35 poz.222) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach. (Dz.U.2013 poz.532) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach. (Dz. U. z 2003r nr 6, poz. 69) 

 

Fundamentem współpracy pedagogiczno-dydaktycznej internatu ze szkołą jest zasada 

zgodności i wspólne zainteresowanie dobrem wychowanka, ucznia i jednolity front 

oddziaływania wychowawczego, opiekuńczego i dyscyplinującego. Cennym pomostem 

między internatem a szkołą jest systematyczna współpraca wychowawców internatu  

z wychowawcami klas i nauczycielami szkoły. Wyrazem tej współpracy jest bieżąca analiza 

spostrzeżeń zachowania uczniów i postępów w nauce, ustalenia wspólnych metod 

oddziaływania na wychowanków. 

 

1. Wychowawcy klas wraz z pedagogiem/psychologiem przygotowują wykaz uczniów, 

którzy mieszkają w bursach wraz z danymi osobowymi wychowawców grup  

( imię i nazwisko, telefon, adres bursy, adres e-mail). 

2. Wychowawcy klas, w szczególnych przypadkach pedagog, psycholog utrzymują kontakt 

telefoniczny, listowny lub przez pocztę elektroniczną z wychowawcami grup. 

3. Wychowawcy klas informują wychowawców bursy o postępach w nauce, zachowaniu  

i frekwencji na zajęciach szkolnych uczniów niepełnoletnich zamieszkałych  

w bursach. 

4. Rodzice uczniów niepełnoletnich mieszkających na stancjach powinni dostarczyć 

wychowawcom klas pisemne oświadczenie zawierające informację, kto sprawuje opiekę 

nad ich dzieckiem i z kim należy się kontaktować w nagłych przypadkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


