Statut zmiany z 28.08.2019r. (uchwała 11/2019 z 28 sierpnia 2019)
W wyliczeniu podstawy prawnej:
w punkcie 4 tekst „(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)” zastępuje się tekstem
„(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)”
w punkcie 5 tekst „(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)” zastępuje się tekstem
„(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481)”
w punkcie 7 po liczbie „649” dodaje się tekst „ze zm.”
w punkcie 9 po liczbie „1512” dodaje się tekst „ze zm.”
w punkcie 10 po liczbie „1591” dodaje się tekst „ze zm.”
w punkcie 13 po liczbie „671” dodaje się tekst „ze zm.”
w punkcie 14 po liczbie „967” dodaje się tekst „ze zm.”
w punkcie 15 tekst „(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 703)” zastępuje się tekstem „(t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 639)”
w punkcie 16 po liczbie „1578” dodaje się tekst „ze zm.”
Rozdział III
w§6
po ustępie 15 dodaje się ustępy 16 i 17 o brzmieniu:
„16. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo
higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia
z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy
informacji o stanie zdrowia uczniów.
17. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę
pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego
nauczyciel. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie
wykonuje zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ
prowadzący szkołę.”
w§8
w ustępie 14 punkt 2 po słowie „szkoły” dodaje się słowa „będącej jednostką budżetową”
w§9
po ustępie 7 dodaje się ustępy 8 o brzmieniu:
„8.. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie
zdrowia uczniów.”
Rozdział IV
w § 12
w ustępie 14 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w przypadku przekroczenia tej ilości (nie więcej niż o 2 uczniów) w trakcie roku
szkolnego, Dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić dany
oddział za zgodą organu prowadzącego;
2) jeżeli liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły, po
poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział;”
ustępy 32 i 33 otrzymują brzmienie:
„32. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:
1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami;

kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji;
pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;
przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do
nowych warunków pracy;
6) przygotowanie uczniów do roli pracownika;
7) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
33. Szkoła wspiera uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji
zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym
przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu w ramach:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) lekcji do dyspozycji wychowawcy;
4) zajęć z doradztwa zawodowego;
5) spotkań z rodzicami uczniów;
6) spotkań z przedstawicielami właściwych instytucji organizowanych przez szkołę.”
w § 20
w ustępie 1 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 o brzmieniu:
„7) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas
pobytu w szkole.”
2)
3)
4)
5)

Rozdział VI
w § 30
w ustępie 7 punkt 5 słowa „program wychowawczy szkoły, program profilaktyki szkoły”
zastępuje się słowami „program wychowawczo-profilaktyczny szkoły”
w § 32
w ustępie 9 skreśla się punkty 1 i 6
Rozdział VII
w § 37
w ustępie 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń rejestrujących i
odtwarzających zapisanych w procedurze.”
w § 40
w ustępie 1 po słowach „określa regulamin” dodaje się słowa „porządkowy szkoły”
Rozdział VIII
w § 44
w ustępie 2 w tabeli w wierszu Inne dodaje się na końcu wyliczenia tiret o brzmieniu:
„ przygotowanie do zajęć”
w § 50
w ustępie 13 po słowach „zgodnie z ust. 12” dodaje się tekst „i z uwzględnieniem ust. 16 po
obliczeniu średniej punktów ujemnych z całego roku”
w ustępie 14 punkty 8. 9, 10, 12, 13, 14 i 20 otrzymują brzmienie:
„8) praca na rzecz środowiska (zbiórka baterii, nakrętek i makulatury - każdorazowo za
każdy surowiec – 5 - 20 pkt,
9) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole – 20 pkt (raz w półroczu),
10)pomoc kolegom w nauce – 5 pkt,

12)punktualność - brak spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych (raz w miesiącu) –
10 pkt,
13)brak punktów ujemnych (raz w miesiącu) – 10 pkt,
14)wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego – 10 pkt po tygodniowym dyżurze,
20)pochwałę nauczyciela (np. za wzorowe zachowanie na zajęciach, przerwach, wyjściach
szkolnych, wycieczkach) – 10 pkt,”
w ustępie 15
skreśla się punkt 13
punkty 4, 5, 6, 7, 8, 11 otrzymują brzmienie:
„ 4) farbowanie włosów – 20 pkt,
5) malowane paznokcie – 10 pkt,
6) mocny, wyraźny makijaż – 10 pkt,
7) noszenie dużych kolczyków w uszach oraz kolczyków np. w nosie, na języku, w pępku –
10 pkt,
8) niezgodne z procedurą używanie telefonu komórkowego oraz urządzeń rejestrujących i
odtwarzających – 5 -10 pkt,
11) zaczepki słowne, ubliżanie koledze, poniżanie go – 5 - 15pkt,”

