
 

UCHWAŁA nr 8/2019/2020 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. ks. B. Sychty w Puzdrowie 

z dnia 22 października 2019r. 

w sprawie zmian w statucie 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. 

z 2017, poz. 59)  uchwala się: 

 

§ 1 

 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W § 20 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: Dyrektor szkoły na początku każdego roku 

szkolnego wyznacza tzw. drugiego wychowawcę, który sprawuje opiekę nad klasą 

podczas nieobecności jej wychowawcy. 

2. W § 22  

ustęp 3 punkt 4 otrzymuje brzmienie: Dzienniki zajęć oddziałów przedszkolnych, 

zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych prowadzi się  w wersji papierowej lub 

elektronicznej.     

3. Dodaje się § 26 a o brzmieniu:  

1. Szkoła prowadzi świetlicę w wymiarze ustalonym w arkuszu 

organizacyjnym.  

2. Podstawowym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom 

po lekcjach, którzy jej potrzebują. Tym uczniom świetlica planuje czas 

wolny. 

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków do pracy własnej, 

2) wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie, 

3) organizowanie pomocy w nauce, 

4) organizowanie odrabiania lekcji, 

5) organizowanie zajęć ruchowych w pomieszczeniu świetlicy oraz na 

powietrzu, 

6) rozwijanie zainteresowań uczniów, 

7) organizowanie zajęć kulturalnych, oświatowych i sportowych, 

8) upowszechnianie kultury zdrowotnej, 

9) współpraca z innymi nauczycielami szkoły. 

4. W § 27  

ustęp 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: biblioteki/świetlicy. 

5. W § 42  

ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Nauczyciele pracujący w danej klasie zgłaszają 

wychowawcy klasy i pedagogowi potrzebę konsultacji ucznia w poradni PPP. 

ustęp 3 otrzymuje brzmienie: Pedagog wraz z wychowawcą klasy są odpowiedzialni 

za przygotowanie dokumentacji do poradni psychologiczno-pedagogicznej                    

i przekazanie jej dyrektorowi szkoły. 

6. Dodaje się § 57 a o brzmieniu: 

1. W miarę posiadanych środków oraz spełnieniu wymogów określonych 

przepisami o zatrudnianiu pedagoga szkolnego, szkoła zapewnia fachową 

pomoc pedagogiczną. 

2. Do zadań pedagoga należy: 



1) rozpoznawanie potrzeb uczniów mających trudności w realizowaniu 

programu nauczania, trudnych wychowawczo oraz wypracowanie 

wniosków i podjęcie działań pomocowych dla tych uczniów, 

2) współpraca z uczniami, rodzicami, wychowawcami i innymi 

nauczycielami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz instytucjami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w zakresie: 

a) przeciwdziałania objawom niedostosowania społecznego i 

patologii wśród uczniów i ich rodzin, 

b) rozpoznawania sposobów spędzania wolnego czasu uczniów 

wymagających szczególnej opieki (i nie tylko) określenia potrzeb 

w tym zakresie oraz pomoc w wyborze przez ucznia i jego 

rodziców właściwych form zajęć pozalekcyjnych (pozaszkolnych), 

c) wnioskowania do odpowiednich instytucji o kwalifikowaną pomoc 

dla uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i 

patologicznych w formie np. skierowania na wczasy zdrowotne, 

rozpatrzenia sytuacji dziecka przez sąd rodzinny itp. oraz 

monitorowanie zastosowanych działań, 

d) inicjowania i organizowania działań mających na celu 

pedagogizację rodziców, propagowanie wiedzy o placówkach 

świadczących pomoc dziecku i rodzinie (także prawną), 

3) pedagog współdziała z nauczycielami, rodzicami w opracowaniu 

dokumentów dotyczących zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i 

dydaktycznych. 

3. Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków i czynności służbowych 

pedagoga określają odrębne przepisy. 

7. W § 58  

ust. 2 otrzymuje brzmienie: W skład zespołu wchodzą:  

1) pedagog, 

2) wychowawcy klas I-VIII, 

3) w miarę potrzeb inni nauczyciele.  

8. W § 70 

ust. 1 punkt 3) otrzymuje brzmienie: picia alkoholu, napojów energetyzujących, 

używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, 

ustęp 1 punkt 4) otrzymuje brzmienie: bez zgody nauczyciela używania telefonów 

komórkowych na terenie szkoły oraz w trakcie wyjść  i wyjazdów. 

9. W § 86  

w ust. 2 dodaje się punkt 1 o brzmieniu: Termin zakończenia pierwszego półrocza 

określa dyrektor szkoły na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej dotyczącej 

organizacji roku szkolnego.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


