
Zmiana nr 2 do statutu szkoły 

z dnia 23.06.2020 r.  

 

Dział IV – Organizacja pracy szkoły. Rozdział 1 – Ogólne zasady funkcjonowania szkoły. 

Dodano § 18a – ustępy 1-6: 

1. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża dyrektor szkoły po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i rady szkoły. 

2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia dyrektorowi szkoły materiały informacyjne 

związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy. 

3. Dyrektor szkoły określa czas i warunki działalności stowarzyszenia lub organizacji                          

i udostępnia pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły. 

4. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści             

i metod z przyjętymi ustaleniami.  

5. W razie powzięcia wątpliwości co do zgodności działania stowarzyszenia lub organizacji                 

z przyjętymi ustaleniami, dyrektor zawiesza jej działanie, poddaje analizie stosowane treści 

i metody, przedstawia je radzie pedagogicznej i radzie szkoły do zaopiniowania. 

6. Opinia rady szkoły dotycząca dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest 

wiążąca. 

 

Dodano Rozdział 11 – Organizacja współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz  

rodziny, dzieci i młodzieży oraz § 41a – ustępy 1-5: 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i  kryzysowych, 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci; 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin; 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych; 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

2. Współpraca z ww. instytucją odbywa się w oparciu o indywidualne ustalenia                                   

i oczekiwania osób wymagających pomocy. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem, szkoła 

nawiązuje współpracę z:  

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

4. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. W ramach tej współpracy: 

1) organizuje się spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii; 

2) organizuje się spotkania tematyczne dzieci z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne oraz z młodszymi uczniami 

na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania 

zagrożeń; 

3) szkoła informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży; 

4) policja udziela szkole pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, mogących mieć 

podłoże przestępcze, zaistniałych na terenie szkoły. 

5. Podejmowane przez szkołę działania w ramach współpracy z sądem wynikają z bieżących 

potrzeb nieletnich i małoletnich uczniów, dotyczących m. in. rażących zaniedbań rodziców 

w sprawowaniu opieki i wychowania nad nieletnimi. 



 

Dział VI – Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Rozdział 9 – Zasady oceniania 

zachowania uczniów. 

W § 77 ustęp 9 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

Podstawą obliczenia punktów jest wykaz uwag i pochwał sporządzony w dzienniku 

elektronicznym.  

W § 77 ustęp 9 punkt 6 otrzymuje brzmienie:  

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele są zobowiązani 

wpisać do dziennika elektronicznego, zaś inni pracownicy szkoły zgłosić osobiście 

wychowawcy.  

 


