
Uchwała nr 15/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 2  

w Legionowie z dn. 30 października 2018r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Legionowie 

 

 
 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 59 ze  zmianami ) uchwala się co następuje: 

 

§1. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie wprowadza  się następujące zmiany: 

 

1) w § 29 uchyla się ust. 3 - 5. 

2) w § 43 dodaje się ust. 4a o brzmieniu: 

4a. Lekcje wychowania fizycznego mogą być organizowane w innych miejscach/obiektach 

sportowych nie należących do obiektów szkolnych. 

3)  § 49  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1.Szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej. Zadania związane z organizacją pracy 

świetlicy realizuje kierownik świetlicy. 

4)  § 54 ust 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) rodzicom: za pośrednictwem strony internetowej szkoły (zakładka), są również dostępne w 

bibliotece szkolnej. 

5)  § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:    

2. Prace klasowe mogą mieć formę sprawdzianu lub wypracowania.  

6) § 55 ust.  3 otrzymuje brzmienie:    

3. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, w dzienniku lekcyjnym będzie to 

odnotowane jako nieobecny (skrót nb), w związku z tym ma obowiązek napisać ją w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

7)  § 55 ust. 5 otrzymuje brzmienie:    

5. Dopuszcza się jednorazowe, poprawianie przez ucznia ocen z prac klasowych .Poprawie 

podlegają stopnie: niedostateczny, dopuszczający. Poprawa musi nastąpić w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania niezadowalającej oceny. Każda ocena uzyskana z poprawy jest 

wpisywana do dziennika. Termin i formę poprawy ustala uczeń  z nauczycielem. 

       8)   § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach uczniów są efekty różnych form ich 



aktywności (pisemne, ustne itd.) oraz postępy i zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. 

     9) § 59 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

9.   O przewidywanej  dla  ucznia  śródrocznej  lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć 

edukacyjnych i skutkach jej  wystawienia oraz  nagannej ocenie zachowania, wychowawcy 

klas mają obowiązek poinformować rodziców na miesiąc przed klasyfikacją. Informacja 

może być przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego (wiadomość) lub 

pisemnie. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych uczeń może jednak otrzymać naganną 

ocenę  zachowania bez względu na wcześniejszy zapis. 

     10) § 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca 

zawodowy) pracujący w szkole w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami realizują:                                                                            

1) zajęcia w ramach zadań związanych z:                                                                                              

a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań 

przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i 

uczestnictwo w życiu szkoły,                                                                                                                     

b) udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej,                                                                                                                                          

c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych 

kształceniem specjalnym,                                                                                                                        

d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych                                       

2) zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego,                                                                              

3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

11)  w § 73 uchyla się ust. 2. 

 12) w § 84 ust. 3 dodaje się pkt 6 o brzmieniu: 



6) dokształcać się zgodnie z potrzebami szkoły. 

 13) w § 91 ust.  2 otrzymuje brzmienie: 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

l) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów szkoły  i dzieci z oddziałów 

przedszkolnych  na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami szkoły i dziećmi z 

oddziałów  przedszkolnych,  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  oraz koordynacja jego 

realizacji, 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 

§2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

Dyrektor ZSP nr 2 w Legionowie Dorota Kuchta  

 
 


