
UCHWAŁA NR  14 /2018/2019 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Dźwirzynie 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo 

oświatowe  (Dz .U. z 2019 r., poz.1148)  oraz § 122 Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w § 9: 

a) w ust. 3 skreśla się punkt 18; 

b) w ust.3. po punkcie 25 dodaje się punkt 26 w brzmieniu: 

„26) Prowadzi rejestr wyjść grupowych  uczniów z wyjątkiem wycieczek objętych 

„Regulaminem wycieczek”, który zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki 

uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska 

opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.” 

c) w ust.3. po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu: 

„27) Prowadzenie rejestru wyjść dyrektor może zlecić upoważnionej osobie.” 

2) w § 18:  

a) w ust. 5 skreśla się słowo: rekolekcje. 

b) ust.7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, o którym mowa          

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.” 

c) w ust.7 dodaje się punkt 1) w brzmieniu: 

„7.1)W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: imiona i nazwiska 

nauczycieli, liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, liczbę grup świetlicowych, liczbę uczniów 

korzystających z opieki świetlicowej.” 

 

d) po ust.16  dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 



„17. W sytuacji zwiększenia w trakcie roku szkolnego liczby uczniów w oddziale ponad 25 

dyrektor może dokonać podziału oddziału klasy I, II lub III.” 

3) w § 19: 

a) po ustępie 1. dodaje się punkt 1) w brzmieniu: 

„1.1) Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia w szczególności: 

a) Równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia 

b) Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

c) Możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku w ciągu 

dnia.” 

 

b) po ustępie 3. dodaje się punkt 1) w brzmieniu: 

„3.1) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego może 

ustalić inną długość przerw międzylekcyjnych (nie krótszą niż 10 minut), umożliwiając 

uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.” 

4) w § 59 dodaje się słowa „zaplanowane i systematyczne”. §59 otrzymuje brzmienie: 

„§59 W szkole organizowane są zaplanowane i systematyczne działania mające pomóc 

uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach 

i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej, mające ułatwić 

młodemu człowiekowi podjęcie wyborów edukacyjnych i zawodowych, świadomie, 

zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.” 

5) w § 60: 

a) skreśla się słowa: „W klasach VII – VIII należy organizować zajęcia związane                             

z wyborem kształcenia i kariery zawodowej”.  

b) w § 60 dodaje się ustęp 1 w brzmieniu: 

„1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I  - IV obejmują orientację 

zawodową, mającą na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień.” 

c) w § 60 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 

„2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII mają na celu 

wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru 

kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.” 

6)  w § 62 w ust.1 słowa „realizowane są” zastępuje się słowami „mogą być realizowane”.                       

§ 60 otrzymuje brzmienie: 

     „1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego mogą być realizowane w następujących    

formach:” 

7) w § 63 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 



„2. Na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego, który dyrektor szkoły zatwierdza po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej w terminie do 30 września każdego roku szkolnego.” 

8) w § 64 w ust.11 skreśla się słowa: internet, CD, wideo  itp 

9) w § 68: dodaje się kolejne ustępy: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. w brzmieniu: 

„4. Systematyczny i aktywny udział w obowiązkowych zajęciach szkolnych 

jest podstawowym obowiązkiem ucznia. Odpowiedzialność za obecność ucznia 

w szkole spoczywa zarówno na uczniu, jak i jego rodzicach. Zwolnienie ucznia 

z udziału w zajęciach szkolnych oraz organizowanych przez szkołę zajęciach 

dodatkowych może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: choroba, 

konieczność stawiennictwa w innej instytucji, uczestnictwo w zawodach lub 

konkursach, sytuacje nagłe i ważne przyczyny losowe. 

5. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich 

trwania oraz samowolnie opuszczać terenu szkolnego w czasie zaplanowanych 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych. 

7. Rodzice ucznia w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły dostarczają pisemną 

prośbę o usprawiedliwienie nieobecności do wychowawcy klasy za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego LIBRUS.  

8. Dopuszcza się ustną formę usprawiedliwienia nieobecności przez rodzica w 

bezpośredniej rozmowie z wychowawcą klasy, zaświadczenie lekarskie o chorobie 

ucznia, zaświadczenie               z instytucji, w której uczeń przebywał w trakcie 

obowiązkowych zajęć (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

9. Prośba o usprawiedliwienie powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę 

nieobecności. 

10. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności w następujących 

przypadkach: 

- usprawiedliwienie zostało dostarczone po terminie; 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodniczący rady Pedagogicznej 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie 

 

 

 



 


