
Uchwałą
Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu
z dnia 12.09.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany w statucie szkoły

1. W § 7 ust. 1 po pkt.  12 dodaje się pkt  13, który otrzymuje brzmienie: „realizowanie projektów 

edukacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty 

edukacyjnej”.

2. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Działalność wychowawcza szkoły określona jest w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowanym w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących               

w danej społeczności szkolnej, skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców”.

3. W § 10 ust. 2  po pkt.  10 dodaje się pkt  11, który otrzymuje brzmienie: „jest odpowiedzialny za 

zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami”.

4. § 10 ust. 2 po pkt.  11 dodaje się pkt  12, który otrzymuje brzmienie: „powinien zapewnić 

pracownikom szkoły szkolenia na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle 

chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów”.

5. § 12 po  ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Samorząd Uczniowski prowadzi 

Kronikę Szkoły.

6. W § 16 ust. 4 pkt.5 litera c dodaje się zapis: „lub umożliwia się naukę w grupie z innym 

oddziałem”.

7. W § 16 po ust. 7 dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „Szkoła uwzględnia potrzeby                

i zainteresowania uczniów i organizuje zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów, według 

bieżących potrzeb w formie: 

1) zajęć sportowych i rekreacyjnych (kółko szachowe, klub sportowy, zajęcia rekreacyjne            

i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy);

2) zajęć pozalekcyjnych artystycznych (kółko flecistów, kółko taneczne, teatralne, plastyczne, 

muzyczne);

3) zajęć rozwijających umiejętności ucznia z języka polskiego, matematyki, języka obcego”;

4) zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

6. W § 17  ust. 3  otrzymuje nowe brzmienie: „Lekcje rozdzielone są przerwami 10- minutowymi                    

i dwoma przerwami obiadowymi trwającymi 15 minut”.

7. § 20 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „gabinetu profilaktyki zdrowotnej i świadczeń środowiska 

nauczania i wychowania oraz dentystycznych”.

8. § 27 ust.3 dodaje się wyrażenie: „ i 6.DH „Wszędobylska”.



9. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie 

programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowywanego na dany rok 

szkolny”.

10. W § 32 ust. 2 po pkt. 12 dodaje się punkt 13, który otrzymuje brzmienie: „przygotowanie 

uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych”.

11. § 41 ust. 10 pkt 1 litera a otrzymuje nowe brzmienie: „otwieranie budynków i niezbędnych 

pomieszczeń szkoły o godzinie 6.00 oraz dokładne ich zamykanie o godzinie 21.00”. 

12. § 50 ust. 2  po wyrazie „dzienniku” dodaje się wyraz „elektronicznym”.

13. § 52 ust.3  skreśla się zapis: „Nie dopuszcza się kopiowania i fotografowania prac”.

14. W § 52 ust. 5  wyraz „lekcyjnym” zastępuje się wyrazem „elektronicznym”.

15. § 52 ust. 8  po wyrazie „dzienniku” dodaje się wyraz „elektronicznym”.

16. W § 58 po ust. 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „ Uczeń klasy VIII uzyskujący 

wysokie wyniki w nauce, zajmujący czołowe miejsce w konkursach, zawodach sportowych może 

otrzymać Nagrodę Dyrektora Szkoły „Kusak”

17. W § 58 po ust. 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „ W przypadku ucznia, który 

ukończył 18 lat, opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że ukończy szkołę               

w danym roku szkolnym, bądź też narusza prawo szkolne rada pedagogiczna podejmuje decyzję 

o skreśleniu go z listy uczniów- Procedura skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu.

18. W § 69 ust. 1 po pkt.10 dodaje się pkt 11, który otrzymuje brzmienie: „Dzień Ambasadora 

Życzliwości”.

19. W § 69  ust. 1 pkt. 11 dodaje się pkt 12, który otrzymuje brzmienie: „Dzień Omnibuski”.

20. W § 69  ust. 1 pkt. 12 dodaje się pkt 13, który otrzymuje brzmienie: „Dzień Tańca”.


