
Uchwała Nr 12/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie 

 

z dnia 30 sierpnia 2022 r.  

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucieSzkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka 

Sienkiewicza w Gnieźnie. 

 

Na podstawie: 

art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082ze zm.); 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

W statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźniewprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W statucie skreśla się słowo „prawny opiekun”; 

2) W statucie zamienia się słowo „ uzyskane” na „otrzymane”; 

3) W statucie zamienia się słowo „ zajęcia techniczne” na „technika”; 

4) W statucie zamienia się słowo „ zajęcia komputerowe” na „informatyka”; 

5) §1aotrzymuje brzmienie: 

„ §1a 

Ilekrod w statucie użyto słowa: 

1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumied Ustawę z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 

2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumied Ustawę z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.); 

3) szkoła, jednostka – należy przez to rozumied Szkołę Podstawową nr 6 im. Henryka 

Sienkiewicza w Gnieźnie; 

4) dyrektor szkoły – należy przez to rozumied Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. 

Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie; 

5) rodzice – należy przez to rozumied także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku uczniów  

z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby 

sprawujące nad nimi opiekę; 

6) uczniowie – należy przez to rozumied uczniów Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie.”; 

6) §2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„ 2a. W szkole, za zgodą organu prowadzącego może byd utworzony oddział 



przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi 

szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu 

kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej 

wspomagającej efektywnośd ich kształcenia.”; 

7) §2a po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„ 10. W przypadku prowadzenia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległośd w związku z zawieszeniem zajęd Dyrektor, w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego 

realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w razie potrzeby 

modyfikuje ten program.”; 

8) §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, 

religijnej oraz językowej poprzez:  

1) kształtowanie w świadomości ucznia obrazu Ojczyzny, budzenie zainteresowao 

oraz pozytywnego stosunku do Niej oraz podstawy do przyszłej, już dojrzałej postawy 

patriotycznej; 

2) rozwijanie zainteresowao swoim regionem;  

a) poznanie i kultywowanie tradycji, obyczajów i zwyczajów,  

b) tworzenie własnych tradycji przedszkolnych,  

3) uwrażliwianie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się nim; 

4) w przypadku dzieci innych narodowości wplata się treści dotyczące kraju 

pochodzenia dziecka.”; 

9) §4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„ 2a. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi 

oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych paostw. 

2b. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi  

ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z kształceniem za granicą.”; 

10) §5 ust. 2 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„ 14a) W okresie prowadzenia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległośd mogą byd organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka o ile nie 

jest zagrożone bezpieczeostwo lub zdrowie uczniów.”; 

11) Po §6 dodaje się §6a w brzmieniu: 

„ §6a 

1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym 

terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeostwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 



2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeostwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach  

w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach. 

2. W przypadku zawieszenia zajęd, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch 

dni dyrektor organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległośd. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia 

zawieszenia zajęd, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, o których mowa 

w ust. 2, są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działao, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęd z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległośd, o których mowa w ust. 2, dyrektor informują organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. Organizując kształcenia na odległośd szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeo 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  

4) dyspozycyjnośd rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęd w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęd.”; 

12) §14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„ 5. Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeo nie może napisad ich z całą klasą, to powinien uczynid to w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, lecz nie później niż w dwa tygodnie po powrocie  



do szkoły. Jeśli uczeo tego nie zrobi, nauczyciel może samodzielnie wyznaczyd termin 

napisania pracy.”; 

13) §14 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„ 10. Poprawione prace klasowe, sprawdziany i testy są oddawane w terminie  

14 dni roboczych. Wyklucza się okresy świat, ferii oraz nieobecności nauczyciela.”; 

14) §14 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu: 

„ 14a. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.”; 

15) §22a po ust. 6 dodaje się ust. 7 –10 w brzmieniu: 

„ 7. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęd w formach mieszanych: zajęcia 

on-line oraz zlecanie uczniom wykonywanie dwiczeo we własnym zakresie (bez użycia 

komputerów). 

8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach on-line 

zobowiązuje się ucznia do uczestniczenia w programach telewizyjnych oraz słuchanie 

audycji radiowych realizujących treści podstawy programowej. Jednocześnie rodzice 

ucznia zobowiązani są zgłosid wychowawcy trudności w realizacji zajęd on-line. 

Wychowawca klasy wraz  

z rodzicami współdziałają w wypracowaniu właściwego modelu współpracy.  

9. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej nauczyciel zobowiązany jest  

do ograniczenia się tylko do przesyłanych materiałów edukacyjnych i dwiczeo  

do samodzielnego wykonania  

w domu (bez użycia komputera). 

10. Harmonogram zajęd on-line poszczególnych oddziałów oparty jest  

na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem 

następujących wytycznych: 

1) zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się 

zgodnie z przyjętym harmonogramem (planem lekcji); 

2) nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line 

zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) 

dostosowuje podział czasu pracy  

z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeo wykorzystywanych w komunikacji 

elektronicznej; 

3) nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści 

programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu; 

4) nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza częśd czasu 

pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi  

z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu; 

5) nauczyciel może przesład uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed 

rozpoczęciem zajęd, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin; 

6) w przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące 

treści: temat zajęd, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści 



dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link  

do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, 

dwiczeo lub dedykowanych stron internetowych; 

7) nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu  

z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line w celu udzielania odpowiedzi  

z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu; 

8) nauczyciel w porozumieniu z Wychowawcą danego oddziału klasowego ustala 

uczniom czas na odesłanie wykonanego dwiczenia bądź polecenia on-line  

do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i uwzględniając indywidualne 

możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych 

przez nich narzędzi elektronicznych; 

9) zgodnie z zapisem w pkt 8 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą 

on-line przez uczniów także zleconych prac domowych.”; 

16) §23 po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„ 2. Dyrektor inspiruje nauczycieli do stosowania innowacyjnych rozwiązao  

oraz stwarza warunki do realizacji przez nauczycieli innowacji. 

3. Dyrektor nie ma obowiązku wyrażad zgody na wszystkie innowacje, które 

zgłaszają nauczyciele, szczególnie na te, które wymagają dodatkowych środków 

finansowych.”; 

17) §27a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„ 4a. Uczeo, przybyły w Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej uznawany jest za legalny, może byd przyznawane świadczenie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, na zasadach określonych w Ustawie o systemie 

oświaty.”; 

18) §28 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„ 8. Godzina zajęd, o których mowa w ust. 6 trwa 45 minut. Dyrektor decyduje,  

w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęd w czasie krótszym lub dłuższym 

niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu 

trwania tych zajęd, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.”; 

19) §28 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„ 14. W okresie prowadzenia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległośd dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację  

o sposobie i trybie realizacji zadao w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęd rewalidacyjno-

wychowawczych, zajęd wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.”; 

20) §30 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„ 2a) sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego: 

a) kontroluje: 

- przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 



- przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadao, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działao rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działao rozwojowych, w tym organizowanie szkoleo i narad;”; 

21) §31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„ 1a. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 

demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. W sytuacji zawieszenia zajęd 

komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną.”; 

22) §35 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3) Zmiany grup, o których mowa w § 35 ust.4.pkt 1) i 2), odbywają się po 

zakooczonym półroczu lub roku szkolnym za zgodą rodziców. Zajęcia z wychowania 

fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów. Zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległośd są organizowane w oddziałach, grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie międzyklasowej lub 

grupie wychowawczej.”; 

23) §37a po ust. 8 dodaje się ust. 9 – 12 w brzmieniu: 

„ 9. W okresie prowadzenia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległośd dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwośd 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje 

uczniom i rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. W miarę 

możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia  

z nauczycielem. 

10. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęd z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległośd, dyrektor, w porozumieniu z radą 

pedagogiczną, może czasowo zmodyfikowad odpowiednio: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęd wynikających z ramowych planów 

nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres 

treści nauczania z zajęd realizowanych w formach pozaszkolnych; 

2) tygodniowy rozkład zajęd w zakresie prowadzonych w szkole zajęd  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd.  

11. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęd oraz tygodniowego 

rozkładu zajęd, o których mowa w ust. 1. 

12. W przypadku odstąpienia od organizowania zajęd z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległośd nauczyciele mogą, w okresie zawieszenia zajęd  

w przedszkolu, szkole lub placówce, przekazywad lub informowad rodziców oraz 



uczniów o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy  

i rozwijania zainteresowao przez ucznia w miejscu zamieszkania.”; 

24) §37b otrzymuje brzmienie: 

„ §37b 

1. Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do szkoły na warunkach  

i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie  

z odrębnymi przepisami prawa. 

2. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę                                      w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych 

innych paostw, mają prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęd lekcyjnych 

jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

udział                               w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęd wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównad różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki 

dyplomatyczne lub konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce  

albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości; 

4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną  

w charakterze pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 

6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach 

przewidzianych dla obywateli polskich. 

3. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 2, są organizowane na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach prawa.  

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, 

które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym  

do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. 

5. Dla uczniów-cudzoziemców niedostatecznie znających język polski, polską kulturę  

i tradycję oraz krótko uczęszczających do polskiej szkoły wprowadzono ułatwienia 

polegające na m.in. na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych  

do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomośd języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu oraz na wykorzystaniu na egzaminie odpowiednich 

środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego) oraz odpowiednim 

przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminów.”; 

25) §37d ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) Podejmowania więcej zintegrowanych działao profilaktycznych wynikających  

z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi 

chorobom zakaźnym i promującymi zdrowie;”; 

26) §41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Szkoła zapewnia możliwośd oraz higieniczne warunki spożycia ciepłych posiłków  



w stołówce szkolnej.”; 

27) §41 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„ 1a. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.”; 

28) §43 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„ 3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązad pracowników do pracy zdalnej,  

na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.”; 

29) §46 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„ 9a. W szkole może byd zatrudniony pedagog specjalny. Zakres zadao pedagoga 

specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  

a) podejmowaniu działao w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa 

uczniów w życiu szkoły, 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo uczniów oraz przyczyn niepowodzeo 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeo 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeo edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeo utrudniających funkcjonowanie ucznia  

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów  

i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami; 



6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadao określonych w pkt 1–5.”; 

30) §47 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„ 2a. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się 

czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego  

lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna 

nieletniego oraz nieletniego, zastosowad, jeżeli jest to wystarczające, środek 

oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo 

ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu 

poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.  

2b. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania 

kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni 

dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego  

z urzędu lub przestępstwa skarbowego.”; 

31) §51 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„ 13) Uczniowie są obowiązani ubierad się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego 

elementy nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź 

stwarzające zagrożenie dla bezpieczeostwa innych uczniów, nauczycieli  

lub pracowników szkoły.”; 

32) §52a ust. 3 skreśla się. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku 


