
UCHWAŁA Nr 8/2010-2011 

RADY PEDAGOGICZNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSZCZÓŁKACH 

Z DNIA 9.12.2010 r. 
 

w sprawie zmian w statucie szkoły 
 

 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. /tekst ujednolicony:  

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

  W statucie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

znowelizowanym w dniu 15.12.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:  

 

 

1. W rozdziale IV (Wewnątrzszkolny System Oceniania)  

a. w § 2 ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii PPP uprawnionej do jej wydania, zaświadczenia lekarskiego, zwalnia ucznia 

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z autyzmem oraz z niepełno – 

sprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może 

dotyczyć części lub całości okresu kształcenia.”  

b. w § 6 ust. 4 pkt 5 zmienia się treść lit. „d”. 

 Usuwa się zapis: 

 „wchodzi w konflikt z prawem (objęty nadzorem policji, sprawy karne w toku)”, 

łącznie z przecinkiem.  

Zostaje zapis: 

 „w zeszycie uwag ma wpisy świadczące o złamaniu w sposób rażący zasad 

określonych w statucie szkoły lub zasad BHP”. 

c. w § 6 ust. 4 pkt 6 w lit. „c” dodaje się zapis w nawiasie: 

„ (stwierdzona wina),”  
 

2. W rozdziale IX (Organa szkoły) 

a. w § 1 ust. 1, w  pkt 12 usuwa się zapis: „Nadzoruje spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą.”, a wprowadza się zapis: „Wyraża zgodę na realizację 

obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.” 

b. w § 1 ust. 1, w  pkt 14 dodaje się nową lit. „e” o brzmieniu: 

„dopuszczenia zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.” 

c. w § 2 ust. 2, w pkt 6 dodaje się lit. „e” o brzmieniu: 

„program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

w szkole” 

d. w § 2 ust. 2, w pkt 6 dodaje się lit. „f” o brzmieniu:  

„przedstawioną przez dyrektora propozycję realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI.” 

 



3. W rozdziale XI (Organizacja szkoły) 
a. § 10 otrzymuje brzmienie:  

„Szkolne zestawy programów zaproponowane przez nauczyciela dopuszcza 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Podręcznik wybiera 

nauczyciel, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.” 

b. w§ 16 zmienia się treść zapisu  ust. 1: 

„Dodatkowe wolne dni od zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym ustala 

dyrektor szkoły i powiadamia organ prowadzący.”  

c. Dodaje się § 36 zatytułowany „Monitoring”. 

1. Monitoringiem obejmuje się wejścia, szatnie oraz korytarze w szkole. 

2. Urządzenia do odczytu znajdują się w wyznaczonych pomieszczeniach 

administracyjnych. 

3. Obsługą urządzeń zajmują się wyznaczeni pracownicy szkoły. 

4. Szczegółowe zasady monitorowania i postępowania w uzasadnionych 

przypadkach zawarte są w procedurze. 

 

4. W rozdziale XII (Nauczyciele i inni pracownicy szkoły) 

 w § 3 dodaje się  ust. 17 o brzmieniu: 

„Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej.” 

 

 

  § 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9.12.2010 r. 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
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