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UCHWAŁA NR 40/22 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 5 października 2022 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych 

 

Działając na podstawie: 

 art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 125a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

 art. 42 ust. 2f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 

oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 

 oraz § 10 ust. 5 i § 56 ust. 6 Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 

postanawia: 

§ 1. 

Wprowadzić do Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Białymstoku zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

Anna Niczyporuk 
- dyrektor ZSE w Białymstoku 

 

  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1082&qppozycja=1082
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=655&qppozycja=655
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1079&qppozycja=1079
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1116&qppozycja=1116
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1383&qppozycja=1383
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1700&qppozycja=1700
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=14-09-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1730&qppozycja=1730
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-09-2022&qindid=2&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=935&qppozycja=935
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-09-2022&qindid=2&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1116&qppozycja=1116
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-09-2022&qindid=2&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1700&qppozycja=1700
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-09-2022&qindid=2&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1730&qppozycja=1730
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Załącznik 

do uchwały nr 40/22 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 05.10.2022 r. 

 

W Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Zespole, za zgodą organu prowadzącego, tworzone są następujące stanowiska kierownicze: 

wicedyrektora, wicedyrektora ds. CKZ, kierownika szkolenia praktycznego, kierownik 

szkolenia/kształcenia kursowego.” 

2) W § 22 ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„5. Do zadań kierownika szkolenia/kształcenia kursowego w szczególności należy:” 

3) W rozdziale 4. dodaje się § 30c w brzmieniu: 

„§ 30c. 

Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

1. W  razie wystąpienia sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły, Dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do zadań Dyrektora w tym 

zakresie należy w szczególności:  

1) wyznaczenie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy;  

2) informowanie zdalne (na stronie internetowej lub poprzez e-dziennik Librus) o najważniejszych 

zmianach trybu pracy szkoły;  

3) ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;  

4) zapewnienie każdemu uczniowi oraz rodzicom/prawnym opiekunom możliwości konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie informacji o formie i terminach tych konsultacji;  

5) koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami oraz rodzicami/prawnymi opiekunami 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.  

2. Kształcenie na odległość (realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia 

w zawodzie) to zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli online przy wykorzystaniu platformy MS 

Teams zgodnie z planem zajęć, indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi przez nauczyciela 

oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura). 

3. Podstawowym narzędziem komunikacji z nauczycielem, uczniem i rodzicem/prawnym opiekunem, 

rejestracji pracy, oceniania jest e-dziennik Librus. 

4. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane  

z uwzględnieniem w szczególności: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

4) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia; 

5) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

5. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut.  

6. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone także w oparciu o:  

1) dziennik elektroniczny Librus; 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną Moodle; 

3) materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji (np.: 

CKE, OKE);  
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4) komunikatory, programy do tele- i videokonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków 

korzystania z Internetu;  

5) zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne;  

6) podręczniki, ćwiczenia i inne materiały edukacyjne, które uczeń już posiada;  

7) inne sposoby wskazane przez Dyrektora w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami (np.: 

wydrukowanie,  skserowanie materiałów dla ucznia). 

7. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych (przebywanie 

w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich narzędzi do komunikacji zdalnej), informuje o tym 

swojego wychowawcę, który podejmuje działania wspólnie z dyrekcją. Dyrektor w miarę możliwości 

udostępnia uczniowi z zasobów szkolnych komputer lub laptop do pracy zdalnej lub wyznacza 

pomieszczenie w szkole, w którym uczeń może pracować zdalnie. 

8. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, Dyrektor, na 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów  organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły. 

9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor  podaje 

uczniom i rodzicom informację o formie i terminach  indywidualnych konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia na stronie internetowej szkoły. 

10. Nauczyciel realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji. Realizuje podstawę programową na 

odległość i wpisuje temat lekcji w dzienniku elektronicznym. 

11. Nauczyciel, uwzględniając temat i cele lekcji, dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb 

psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń komunikacji 

elektronicznej.  

12. Nauczyciel przedmiotu określa formy aktywności ucznia. Ocenianiu podlega:  

1) aktywność uczniów w trakcie zajęć online z wykorzystaniem platformy MS Teams; 

2) elektroniczne sprawdziany wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem platform: MS Teams, Forms, 

Moodle; 

3) prace wykonane przez uczniów w wyznaczonej formie przez nauczyciela i przesłane do oceny  

z wykorzystaniem e-dziennika lub platformy MS Teams: 

4) dodatkowe, zaproponowane przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów. 

13. Nauczyciel określa sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisuje frekwencję w dzienniku 

elektronicznym. 

14. Monitorowanie postępów ucznia, informowanie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów  o postępach 

w nauce oraz uzyskanych ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika Librus. 

15. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do komunikacji internetowej, 

dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i ochronę danych osobowych uczniów.  

16. Uczniowie podczas prowadzenia przez szkołę  kształcenia na odległość  są zobowiązani do:  

1) obecności na zajęciach online prowadzonych zgodnie z planem lekcji;  

2) logowania się codziennie na swoim koncie w dzienniku elektronicznym Librus i platformie MS Teams; 

3) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli; 

4) systematycznej pracy w domu; 

5) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości i problemów związanych ze zdalnym nauczaniem;   

6) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

17. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pedagog, 

psycholog, doradca zawodowy pełnią dyżury dla uczniów i rodziców online w ustalonych godzinach 

pracy. 

18. Zabrania się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online 

i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody. W szczególności nie wolno posługiwać się 

fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich i przedstawiania ich jako swoje, wysyłać prac 

z nie swoich kont internetowych, udostępniać swojego konta osobom trzecim.” 

4) W § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zespół w celu pełniejszej realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych może zatrudniać 

w szczególności: 

1) pedagoga szkolnego; 
2) pedagoga specjalnego; 
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3) psychologa szkolnego; 
4) nauczyciela bibliotekarza; 
5) doradcę zawodowego; 
6) nauczyciela – dyrygenta orkiestry; 
7) nauczyciela – instruktora orkiestry.” 

5) W § 39 ust. 2 w pkt 17) dodaje się literę h) w brzmieniu: 

„h) w ramach ww. zajęć i czynności nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 

1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 

½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni, w trakcie której, 

odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców;” 

6) § 44 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do głównych zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) opracowywanie Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz współuczestnictwo w ich realizacji; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

3) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli; 

5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców i nauczycieli; 

6) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  

z Programu wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach; 

7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy 

w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; 

8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

9) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. 

2. Do głównych zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z zespołem opracowującym  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego w tym WOPFU i IPET oraz jego realizacja; 

2) współpraca z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole 

i w placówkach wspierających oraz z rodzicami i uczniami, m. in. w zakresie: 

a) rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa 

uczniów w szkoły; 
b) diagnozowania  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście 

doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom; 

5) współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, m. in. z: 

a) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

b) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

c) innymi szkołami i placówkami; 

d) pracownikiem socjalnym; 

e) asystentem rodziny; 

f) kuratorem sądowym; 

6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. 
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3. Do głównych zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

2) pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich, w tym 

konsultacje indywidualne; 

3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

4) diagnoza ogólnych predyspozycji intelektualnych uczniów. Indywidualne badania psychologiczne 

uczniów szczególnie uzdolnionych; 

5) badania predyspozycji osobowościowych uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub 

mających zaburzenia zachowania i emocji; 

6) diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania psychologiczne lub ankietowe 

wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji; 

7) współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo-profilaktyczno-edukacyjnych 

wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka w uzgodnieniu z wychowawcami 

klas; 

8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; 

9) wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno-wychowawczym wychowującym dziecko z dysfunkcjami 

rozwojowymi; 

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

11) pedagogizacja rodziców: indywidualna lub grupowa, tematyka po konsultacji z wychowawcami 

klasowymi i dyrekcją szkoły; 

12) współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m.in. z MOPS, 

policja, sąd, specjalistyczne poradnie, prokuratura, kuratorzy sądowi itp.; 

13) współpraca z dyrekcją, Radą Pedagogiczną, doradcą zawodowym, pielęgniarką w sprawach 

bieżących szkoły; 

14)  prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy; 

15) w przypadku braku psychologa, jego zadania wykonuje pedagog z wyłączeniem punktów 1), 4). 

4. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza należy praca pedagogiczna z czytelnikami obejmująca 

w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów; 

2) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych; 

4) przysposobienie czytelnicze i informacyjne uczniów w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem 

i zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych); 

5) udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w bibliotece (zajęcia fakultatywne, lekcje, godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęcia kół 

zainteresowań itp.); 

6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów (na podstawie prowadzonej statystyki 

wypożyczeń); 

7) prowadzenie różnych form wizualnej informacji z zakresu promocji książek; 

8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów (m. in. 

konkursy czytelnicze, spotkania z autorami i inne imprezy czytelnicze); 

9) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. 

5. Do głównych zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia zawodowego; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, 

informacji na temat: 

a) rynku pracy; 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów; 

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata, pracy; 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym; 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi 

i niedostosowaniem społecznym; 
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4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów, np.: psychologów w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga; 

7) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 

a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnie 

z założeniami Programu wychowawczo-profilaktycznego; 
8) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

9) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnienie ich 

osobom zainteresowanym; 

10) współpraca z instytucjami zewnętrznymi, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, powiatowym/wojewódzkim urzędem pracy; 

11) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. 

6. Do głównych zadań nauczyciela – dyrygenta szkolnej orkiestry dętej należy w szczególności: 

1) prowadzenie prób orkiestry; 

2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami w ramach przygotowania do udziału 

w głównym składzie orkiestry zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy; 

3) opracowywanie repertuaru orkiestry; 

4) przygotowywanie orkiestry do występów na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

(przeglądach, konkursach i festiwalach); 

5) dbanie o podwyższenie poziomu artystycznego orkiestry; 

6) przeprowadzanie naboru do orkiestry; 

7) dbanie o właściwą atmosferę wśród członków orkiestry; 

8) informowanie członków orkiestry o planowanych zadaniach i sposobach ich realizacji; 

9) współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w celu podnoszenia jakości kształcenia 

i wychowania także w zakresie rozwoju uzdolnień artystycznych; 

10) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. 

7. Do głównych zadań nauczyciela – instruktora szkolnej orkiestry dętej należy w szczególności: 

1) pomoc w opracowywaniu repertuaru orkiestry; 

2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami w ramach przygotowania do udziału 

w głównym składzie orkiestry zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy; 

3) pomoc przygotowywaniu orkiestry do występów na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

(przeglądach, konkursach i festiwalach); 

4) dbanie o podwyższenie poziomu artystycznego orkiestry; 

5) dbanie o właściwą atmosferę wśród członków orkiestry; 

6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy.” 

7) W § 47 ust. 1 pkt 24. otrzymuje brzmienie: 

„24) dbać o czystość obuwia w szkole; na zajęciach sportowych uczniowie zobowiązani są do zmiany 

obuwia zgodnie z wymaganiami nauczycieli prowadzących zajęcia.” 


