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Uchwała nr 10/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 222 w Warszawie 

z dnia 1 października 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 222 w Warszawie 

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 222 w Warszawie, uchwalonym Uchwałą nr 13/2019/2020 

Rady Pedagogicznej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły 

Podstawowej nr 222 w Warszawie, dokonuje się następujących zmian: 

 

1) Dotychczasowy § 3 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) wpajanie konieczności przestrzegania zasad współżycia społecznego w szkole i poza 

nią. 

2) Dotychczasowy § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3) Szkoła wyposaża uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych w bezpłatne 

podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach. 

3) Dotychczasowy § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) sumienne pełnienie dyżurów nauczycielskich na przerwach międzylekcyjnych, od 

momentu wyjścia uczniów na przerwę do momentu jej zakończenia; 

4) Dotychczasowy § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Indywidualną opieką powinni być otoczeni w szczególności: 

1) uczniowie klas I w ramach świetlicy; 

2) uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy kierowani są przez pielęgniarkę szkolną 

do odpowiednich specjalistów; 

3) uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej, potrzebujący dodatkowej opieki 

bądź doraźnej pomocy, którzy mogą m.in. otrzymywać bezpłatne obiady i w miarę 

możliwości finansowych szkoły, zasiłki losowe. 

5) Dotychczasowy § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych, zapewniana jest przez 

nauczycieli i innych pracowników szkoły wyznaczonych przez dyrektora na 

opiekunów wycieczki, zgodnie z odrębnymi przepisami. W wycieczkach mogą także 

uczestniczyć rodzice, za zgodą dyrektora szkoły i na zasadach określonych przez 

kierownika wycieczki. 

6) Dotychczasowy § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole – na wniosek rodzica. 

7) Dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie: 
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1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizuje opiekę nad 

dziećmi niepełnosprawnymi. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia. 

8) Dotychczasowy § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Szkoła przeprowadza corocznie diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów, w tym 

czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych i problemów społeczności 

szkolnej. 

9) W § 7 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: 

3. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, szkoła opracowuje na każdy rok szkolny 

aktualizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, obejmującą treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

10) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną i radę rodziców, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

11) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

12) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

11) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu Szkoły przez wszystkich członków 

społeczności szkolnej; 

13) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

12) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

14) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

13) organizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

takiej potrzebie ; 

15) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

17) dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej; 

16) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

19) ustalanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców, zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; podawanie corocznie tych 

informacji do publicznej wiadomości, w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych w poprzedzającym roku szkolnym; 

17) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

21) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 
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bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami 

i materiałami; 

18) Dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

22) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli; 

19) W § 11 dodaje się ustępy: 23, 24 i 25 o brzmieniu: 

23) dokonywanie oceny pracy nauczycieli lub oceny dorobku zawodowego za okres ich 

stażu; 

24) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli rada 

pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały; 

25) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII. 

20) Dotychczasowy § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje 

o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły. 

21) Dotychczasowy § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Dyrektor nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i innej 

dokumentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

22) Dotychczasowy § 11 ust. 13 otrzymuje brzmienie): 

13. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, gdy w szczególności: 

23) Dotychczasowy § 11 ust. 13 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, 

wielokrotnie podejmowane i udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze 

zagrożeń dla zdrowia i życia ucznia i innych osób; 

24) Dotychczasowy § 11 ust. 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6) uczeń notorycznie łamie postanowienia Statutu Szkoły; 

25) W § 11 ust. 13 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: 

7) uczeń popełnia czyny karalne i inne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

26) Dotychczasowy § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wicedyrektor w ramach swoich kompetencji w szczególności: 

27) Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) ma prawo do formułowania oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres ich 

stażu oraz przygotowania projektu oceny pracy nauczycieli podległych mu 

bezpośrednio; 

28) Dotychczasowy § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły w czasie jego 

nieobecności, zgodnie z udzielonym przez dyrektora pełnomocnictwem. 

29) Dotychczasowy § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, opieki, wychowania 

i profilaktyki. 

30) Dotychczasowy § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 
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zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

31) W § 14 ust. 6 dodaje się punkt 6 o brzmieniu: 

6) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

32) W § 14 ust. 7 dodaje się punkty: 7, 8, 9 i 10 o brzmieniu: 

7) szkolny plan nauczania w przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

8) wnioski o zgodę na indywidualny program lub tok nauki; 

9) kandydatów do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

10) wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

33) Dotychczasowy § 14 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

34) W § 14 dodaje się ustęp 14 o brzmieniu: 

14. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby, 

zapraszane przez jej przewodniczącego, na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

35) Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole. 

36) Dotychczasowy § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrektora, nauczycieli i rodziców. 

37) Dotychczasowy § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Samorząd w swoich działaniach kieruje się zasadami demokracji. 

38) Dotychczasowy § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

9. W sytuacjach naruszania regulaminu działalności samorządu uczniowskiego lub 

zagrożenia praw uczniowskich, na wniosek samorządu uczniowskiego, interwencję 

podejmuje opiekun samorządu w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. 

39) Dotychczasowy § 15 ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach szkolnych; 

40) Dotychczasowy § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Rada rodziców jest organem kolegialnym, którego głównym zadaniem jest wspieranie 

działalności statutowej szkoły. 

41) Dotychczasowy § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Rada rodziców może wyrażać wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

kierując je na piśmie do dyrektora szkoły, który w terminie 7 dni udziela pisemnej 

odpowiedzi. 

42) Dotychczasowy § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym, 

skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym, 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

i wychowania w szkole; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 



5 

4) wyrażanie, na wniosek dyrektora szkoły, opinii o pracy nauczyciela, który podlega 

ocenie dorobku zawodowego za okres stażu lub gdy dokonywana jest ocena pracy 

nauczyciela; 

5) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady; 

7) uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców uczniów szkoły na 

fundusz rady rodziców; 

8) podejmowanie ewentualnej współpracy z innymi radami rodziców i określenie jej 

zasad; 

9) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

a  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

10) opiniowanie propozycji dyrektora dotyczącej zestawu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika; 

11) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzanych do szkolnego planu 

nauczania. 

43) Dotychczasowy § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Prezydium rady rodziców organizuje prace rady i realizuje jej zadania i kompetencje 

rady pomiędzy jej zebraniami. 

44) Dotychczasowy § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Rada rodziców może ponadto: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

2) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powoływanego przez 

organ nadzoru pedagogicznego do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny jego 

pracy; 

3) delegować swoich dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

45) Dotychczasowy § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły wobec innych organów 

szkoły. 

46) Uchyla się § 16 ust. 7. 

47) Dotychczasowy § 16 ust. 8 otrzymuje nazwę § 16 ust. 7 i otrzymuje brzmienie: 

7. Rada rodziców ustala regulamin swojej działalności, który w szczególności określa: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych; 

3) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł, zbieranych w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

48) Uchyla się § 17. 

49) Dotychczasowe brzmienia § 18, 19, 20, 21, 22 otrzymują nazwę § 17, 18, 19, 20, 21. 

50) Dotychczasowy § 23 zmienia nazwę na § 22 i otrzymuje brzmienie: 

Organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, 

opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie szkolnego planu nauczania, 

zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu przez zakładowe 
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organizacje związkowe i organ nadzoru pedagogicznego, w terminach i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

51) Dotychczasowe brzmienia § 24, 25, 26 otrzymują nazwę § 23, 24, 25. 

52) Dotychczasowy § 27 ust. 1 zmienia nazwę na § 26 ust. 1 i otrzymuje brzmienie: 

1. Zadania oddziału przedszkolnego to w szczególności: 

1) zapewnianie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa; 

2) zapewnianie warunków do pełnego rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego 

i poznawczego dzieci, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; 

3) realizowanie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego; 

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny 

w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole; 

5) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na 

terenie placówki oraz z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, poza 

placówką 

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 

dzieci; 

7) organizowanie wsparcia dla dzieci i ich rodzin, którym z powodu warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 

53) Dotychczasowy § 27 ust. 2 zmienia nazwę na § 26 ust. 2 i otrzymuje brzmienie: 

2. Cele i zadania oddziału przedszkolnego: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego 

osobowości, z  uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji i ograniczeń; 

2) wyposażenie dziecka w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest 

niezbędny do podjęcia nauki w szkole; 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami 

i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne 

zachowanie; 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią 

współdziałaniu, w  celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

54) Dotychczasowy § 27 ust. 3 zmienia nazwę na § 26 ust. 3, a punkty: 2 i 6 otrzymują 

brzmienie: 

2) dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których 

dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, podjął decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym 

także po ukończeniu 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym 

dziecko kończy 9 lat; 

6) oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00; 

55) Dotychczasowy § 27 ust. 4 zmienia nazwę na § 26 ust. 4 i otrzymuje brzmienie: 

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły: 
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1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka dokonywane jest przez rodziców lub 

upoważnioną przez nich osobę; 

2) upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej i zawiera imię, nazwisko oraz nr 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej, która może być 

poproszona o jego okazanie; 

3) dzieci mogą być przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego od godz. 7.00, a odbierane 

do godz. 17.00. 

4) wychowawca oddziału przedszkolnego lub wychowawca świetlicy może odmówić wydania 

dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona 

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie upojenia alkoholowego lub 

pozostawania pod wpływem środków odurzających) – nauczyciel kontaktuje się wówczas 

z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka oraz powiadamia o tym 

fakcie dyrektora; 

5) życzenie jednego z rodziców dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców, musi 

być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które rodzice udostępniają 

wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

56) Dotychczasowy § 28 zmienia nazwę na § 27 i otrzymuje brzmienie: 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym etapie edukacji danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich 

zajęciach edukacyjnych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów nauczania dla 

danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

57) Dotychczasowe brzmienie § 29 otrzymuje nazwę § 28. 

58) Dotychczasowy § 30 zmienia nazwę na § 29 i otrzymuje brzmienie: 

1. Podział uczniów w oddziałach na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych 

ustala corocznie dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki i zajęć 

komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku 

oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 

59) Dotychczasowy § 31 zmienia nazwę na § 30 i otrzymuje brzmienie: 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz pozalekcyjne koła 

zainteresowań są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, z wyjątkiem zajęć 

logopedycznych, zajęć w oddziale przedszkolnym i klasach I-III. 

60) Dotychczasowe brzmienia § 32, 33, 34 otrzymują nazwę § 31, 32, 33. 

61) Dotychczasowy § 35 zmienia nazwę na § 34, a ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Podjęcie na terenie szkoły działalności, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania 

zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

62) Dotychczasowe brzmienia § 36, 37 otrzymują nazwę § 35, 36. 

63) Dotychczasowy § 38 zmienia nazwę na § 37, a ustępy: 5, 6 i 17 otrzymują brzmienie: 
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5. Z zasobów biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie klas I-VIII, 

nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów, na zasadach określonych 

w regulaminie działania biblioteki. 

6. Rodzicom udostępniane są w bibliotece dokumenty szkoły, w tym statut, regulaminy 

i obowiązujące procedury. 

17. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami obejmują w szczególności: 

1) w zakresie współpracy z uczniami: 

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów; 

b) przygotowanie ich do samokształcenia; 

c) stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi; 

d) pomoc w doborze literatury i korzystaniu ze źródeł informacji; 

e) udzielanie porad bibliograficznych i pomoc w dostępie do szczególnie poszukiwanych 

książek; 

f) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze; 

g) umożliwienie korzystania Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) w zakresie współpracy z nauczycielami: 

a) sprowadzanie literatury i czasopism pedagogicznych oraz poradników metodycznych; 

b) gromadzenie scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości na potrzeby nauczycieli; 

c) wyszukiwanie literatury metodycznej i bibliografii na dany temat dla nauczycieli 

kształcących się i odbywających awans zawodowy; 

d) tworzenie kartotek zagadnieniowych;  

e) pomoc w poznawaniu preferencji czytelniczych uczniów; 

f) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych; 

g) udostępnianie dokumentów szkolnych; 

h) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze; 

i) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli; 

j) spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów; 

k) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych; 

3) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) pomoc w pozyskiwaniu książek i innych publikacji wzbogacających zasoby biblioteki; 

b) udostępnianie księgozbioru, w tym dotyczącego rozwiązywania problemów 

wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych dzieci;  

c) umożliwianie korzystania z zasobów internetowych przydatnych w wychowaniu 

dziecka; 

d) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci; 

4) w zakresie współpracy z innymi bibliotekami: 

a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń; 

b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych; 

c) wspólne spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia; 

d) wzajemne wypożyczanie bibliotecznych zbiorów specjalnych; 

e) gromadzenie opracowań o regionie; 

f) gromadzenie informacji o zasobach innych bibliotek. 

64) Dotychczasowy § 39 zmienia nazwę na § 38, a ustępy: 2 i 6 otrzymują brzmienie: 

2. Program działalności świetlicy jest spójny z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły. 

6. Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 

uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych i ograniczeń. 

65) Dotychczasowe brzmienie § 40 otrzymuje nazwę § 39. 

66) Dotychczasowy § 41 zmienia nazwę na § 40 i otrzymuje brzmienie: 
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Szkoła prowadzi, w miarę posiadania środków finansowych, zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

67) Dotychczasowe brzmienia § 42, 43 otrzymują nazwę § 41, 42. 

68) Dotychczasowy § 44 zmienia nazwę na § 43, a ustępy: 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich 

funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów 

i stwarzaniu im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz 

w środowisku społecznym. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

5) warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. 

69) Dotychczasowe brzmienie § 45 otrzymuje nazwę § 44. 

70) Dotychczasowy § 46 zmienia nazwę na § 45, a ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą – zezwolenie może być wydane przed 

rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1) szkoła znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; 

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nie obowiązuje w roku 

szkolnym 2020/2021; 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

71) Dotychczasowe brzmienie § 47 otrzymuje nazwę § 46. 

72) Dotychczasowy § 47 otrzymuje brzmienie: 

1. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami dyrektor szkoły tworzy stanowisko 

kierownika świetlicy. 

2. Kierownik świetlicy organizuje i nadzoruje pracę nauczycieli pełniących funkcje 

wychowawców świetlicy. 

3. Kierownik świetlicy przyjmuje na siebie część zadań dyrektora i wicedyrektora 

w czasie ich nieobecności w szkole, z wyłączeniem spraw kadrowych, finansowych 

i zastrzeżonych przepisami prawa wyłącznie dla dyrektora. 

73) Dotychczasowy § 51 otrzymuje brzmienie: 

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe, na czas określony lub nieokreślony. 
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74) Dotychczasowy § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli na specjalistycznych stanowiskach pracy: pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego. 

75) Dotychczasowe brzmienie § 56 ust. 5 i 6, 7 otrzymuje nazwę § 57 ust. 1 i 2, 3. 

76) Dotychczasowy § 57 zmienia nazwę na § 58 i otrzymuje brzmienie: 

1. Zadaniem opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 

zawodowego, jest udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji 

w okresie stażu jego planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu. 

2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy: 

1) wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym 

w przypadku nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi 

w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej; 

2) współpraca z nauczycielem w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, 

w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia 

zawodowego; 

3) wspieranie nauczyciela w realizacji obowiązków zawodowych; 

4) umożliwianie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć; 

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż; 

6) dzielenie się z nauczycielem swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności 

omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez nauczyciela; 

7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań 

zawodowych; 

8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna 

stażu. 

77) Dotychczasowe brzmienie § 58 otrzymuje nazwę § 59. 

78) Dotychczasowy § 59 zmienia nazwę na § 60, a ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. W szkole są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługi. Do zadań wszystkich 

pracowników należy w szczególności: 

1) dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, 

w szczególności uczniów; 

2) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

3) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole; 

4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku;  

5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych; 

6) dbanie o dobre imię szkoły i chronienie jej mienia; 

7) przestrzeganie w szkole, jako zakładzie pracy, zasad współżycia społecznego. 

2. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wymienionych w ust. 1, ustalone 

przez dyrektora szkoły, znajdują się w teczkach akt osobowych. 

79) Dotychczasowe brzmienie § 60 otrzymuje nazwę § 61. 

80) Dotychczasowy § 61 zmienia nazwę na § 62, a ustępy 1, 10, 11, 12 otrzymują brzmienie: 
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1. Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia 

uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki: 

1) kamery monitoringu umieszczone są na zewnątrz budynku szkoły oraz wewnątrz, 

w pomieszczeniach szatni ogólnej i na korytarzach szkolnych; 

2) budynek szkoły jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi „obiekt monitorowany”; 

3) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę, a zapis ze wszystkich 

kamer monitoringu przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 14 dni – 

po tym czasie zostaje automatycznie skasowany; 

4) system monitoringu może być wykorzystany zgodnie z przepisami RODO, do 

wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia 

sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań 

nieregulaminowych (łamanie przepisów statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców 

zachowań ryzykownych; 

5) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona; 

6) o udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu wizyjnego decyduje dyrektor 

szkoły, z zastrzeżeniem, że udostępnienie zapisu organom zewnętrznym, w tym 

policji, następuje na pisemny wniosek organu, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) o zasadach funkcjonowania i wykorzystania monitoringu wizyjnego dyrektor szkoły 

informuje wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. 

10. Podczas wyjść uczniów poza teren szkoły i na czas trwania wycieczek szkolnych, 

dyrektor zapewnia  uczniom opiekę pracowników pedagogicznych szkoły. 

W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 

osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora 

szkoły. 

11. W celu zapewnienia dodatkowej pomocy uczniom korzystającym np. z wyjść na basen 

w ramach zajęć z wychowania fizycznego, w wyjściach takich mogą uczestniczyć 

rodzice uczniów, na zasadach uzgodnionych z opiekunem danej grupy. 

12. Szczegółowe zasady organizowania wyjść i wycieczek zawiera odrębny regulamin. 

81) Dotychczasowy § 62 zmienia nazwę na § 63 i otrzymuje brzmienie: 

W czasie zajęć nieobowiązkowych, w tym imprez sportowych, oprócz pracowników 

pedagogicznych szkoły, opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy prowadzący 

te zajęcia, z którymi dyrektor zawarł umowę na prowadzenie tych zajęć, na zasadach 

określonych w umowie. 

82) Dotychczasowe brzmienia § 63, 64, 65, 66, 67 otrzymują nazwę § 64, 65, 66, 67, 68. 

83) Dotychczasowe brzmienie § 68 ust. 1 zmienia nazwę na § 69. 

84) Dotychczasowe brzmienie § 68 ust. 2 zmienia nazwę na § 70 ust. 1. 

85) Dotychczasowe brzmienie § 68 ust. 3 zmienia nazwę na § 70 ust. 2, a punkt 2 otrzymuje 

brzmienie: 

2) na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 
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w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas; 

86) Dotychczasowe brzmienie § 68 ust. 4 i 5 zmienia nazwę na § 71 ust. 1 i 2. 

87) Dotychczasowe brzmienie § 68 ust. 6 i 7 zmienia nazwę na § 72 ust. 1 i 2. 

88) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 1 zmienia nazwę na § 73 oraz wprowadza się 

następujące zmiany: 

a) punkt 15 otrzymuje brzmienie: 

15) obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa; jeżeli uczeń, 

z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie może ich pisać z całą klasą, powinien 

to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, nie dłuższym niż 

2 tygodnie – w wyjątkowych sytuacjach termin ten może być wydłużony; 

b) uchyla się punkt 20; 

c) dotychczasowe punkty: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 otrzymuję nazwę punkty: 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27. 

89) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 2 zmienia nazwę na § 74. 

90) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 3 zmienia nazwę na § 75 oraz wprowadza się 

następujące zmiany: 

a) punkt 9 litera g) otrzymuje brzmienie: 

g) stopień celujący może otrzymać również uczeń, który jest laureatem 

przedmiotowych konkursów kuratoryjnych lub zawodów sportowych na szczeblu 

wojewódzkim i wyższym, jeżeli spełnia w najwyższym stopniu inne kryteria 

oceniania 

b) punkt 19 litera f) uchyla się podpunkt o brzmieniu: 

− działa w nieformalnych grupach; 

91) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 4 zmienia nazwę na § 76. 

92) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 5 zmienia nazwę na § 77. 

93) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 6, 7, 8, 9 zmienia nazwę na § 78 ust. 1, 2, 3, 4. 

94) Dotychczasowe brzmienie § 69 ust. 10 zmienia nazwę na § 79. 

95) Dotychczasowy § 70 zmienia nazwę na § 80 i otrzymuje brzmienie: 

1. W szkole respektuje się zasadę, że rodzice są najważniejszymi osobami w życiu 

dziecka. 

2. W zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, szkoła współdziała 

z rodzicami uczniów. Współpraca opiera się w szczególności na: 

1) znajomości i akceptacji poprzez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych w danej klasie i szkole oraz znajomości systemu oceniania, 

klasyfikacji i promowania; 

2) współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły; 

3) rzetelnej informacji ze strony nauczycieli na temat postępów dziecka w nauce 

i zachowaniu, przyczyn występowania ewentualnych trudności; 

4) uzyskaniu informacji i porad z dziedziny wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

5) wyrażaniu przez rodziców i przekazywaniu dyrektorowi własnego zdania i uwag 

odnoszących się do pracy szkoły; 

6) wspieraniu wychowawczych wysiłków rodziców; 
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7) zachęcaniu rodziców do włączania się w organizację życia szkolnego (udział 

w uroczystościach, imprezach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, itp.); 

8) stworzeniu rodzicom właściwych warunków do załatwiania spraw wychowawczych: 

życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy, zachowania tajemnicy, itp.; 

9) współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, 

jak i szkoły oraz budzeniu wzajemnego zaufania. 

96) Dotychczasowy § 71 zmienia nazwę na § 81 i otrzymuje brzmienie: 

1. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są: 

1) zebrania rady rodziców z dyrektorem szkoły; 

2) zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą (co najmniej trzy razy w roku szkolnym 

– zgodnie z planem pracy szkoły); 

3) konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie, 

dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, specjalistą; 

4) w szczególnych przypadkach kontakt telefoniczny; 

5) kontakty za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z wychowawcą 

z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą klasy 

w innym terminie. 

3. Szkoła może organizować dla rodziców spotkania o charakterze szkoleniowym, 

poruszające zagadnienia zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

szkoły, prowadzone przez pedagoga, psychologa i z udziałem wykwalifikowanych 

pracowników właściwych instytucji współpracujących ze szkołą, zgodnie 

z potrzebami rodziców i ich dzieci. 

97) Dotychczasowy § 72 zmienia nazwę na § 82 i otrzymuje brzmienie: 

1. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek: 

1) dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnić dziecku odpowiednie warunki do nauki; 

3) wyposażyć dziecko w materiały i przybory szkolne oraz zapewnić odpowiedni strój; 

4) dbać, aby dziecko regularnie uczęszczało do szkoły i czuwać nad przygotowaniem do 

zajęć szkolnych; 

5) udzielać dziecku wszelkiej pomocy w realizacji obowiązków szkolnych; 

6) uczestniczyć w ustalonych formach kontaktu ze szkołą; 

7) uzyskiwać informacje o postępach w nauce i zachowaniu swego dziecka; 

8) uzyskiwać informacje o grożącej uczniowi śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej 

na miesiąc przed śródrocznym/rocznym jej wystawieniem oraz informacji o grożącej 

ocenie nagannej zachowania; 

9) współpracować z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i w rozwijaniu zdolności; 

10) stawiać się w szkole w przypadku wezwania przez nauczyciela przedmiotu, 

wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły; 

11) dopilnować przestrzegania przez dziecko zasad obowiązujących w szkole; 

12) dbać o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

13) respektować prawo wewnątrzszkolne. 
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2. W przypadku szczególnie rażącego zaniedbania obowiązków rodziców wobec ucznia 

i nie reagowania na wezwania szkoły, dyrektor szkoły może: 

1) zwrócić się o pomoc od kuratora sądowego; 

2) zawiadomić policję lub prokuraturę; 

3) skierować sprawę do sądu rodzinnego. 

98) Dotychczasowe brzmienie § 73 otrzymuje nazwę § 83: 

99) Dotychczasowe brzmienie § 74 otrzymuje nazwę § 84 oraz wprowadza się następujące 

zmiany: 

a) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6) przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

a) uczeń przynosi telefon i inny sprzęt elektroniczny do szkoły na własną 

odpowiedzialność; 

b) w czasie lekcji i innych zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (tablety, kamery, aparaty, 

dyktafony itp.); 

c) w szkole obowiązuje zakaz rejestrowania obrazów i dźwięków, bez wiedzy 

i zgody osób zainteresowanych; 

d) uczeń nie przestrzegający zasad w zakresie używania telefonów komórkowych 

lub urządzeń audiowizualnych, ma obowiązek – na polecenie nauczyciela – 

położyć wyłączone urządzenie na biurku nauczyciela do końca lekcji lub zajęć; 

e) szkoła nie bierze odpowiedzialności materialnej za posiadany przez ucznia sprzęt 

elektroniczny, który uległ zniszczeniu lub zagubieniu; 

f) telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne mogą być wykorzystywane 

przez uczniów na lekcjach w celach edukacyjnych, wyłącznie za zgodą 

nauczyciela lub na jego polecenie; 

b) ust. 1 pkt 8 litera d) otrzymuje brzmienie: 

d) w doborze ubioru, rodzaju fryzury i makijażu, należy zachować umiar (unikać 

jaskrawych kolorów, krzykliwych i wyzywających form, wulgarnych napisów); 

c) uchyla się ust. 2. 

100) Dotychczasowy § 75 zmienia nazwę na § 85 i dodaje się ustęp 6 brzmieniu: 

6. Uczeń lub jego rodzic ma prawo wniesienia zastrzeżenia do przyznanej nagrody:  

1) zastrzeżenie uczeń  lub jego rodzic składa na piśmie do dyrektora, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji o jej przyznaniu; 

2) zastrzeżenie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 7 dni; 

3) uczeń lub jego rodzic otrzymują pisemną odpowiedź o utrzymaniu decyzji 

o przyznaniu nagrody, wycofaniu nagrody albo zamianie nagrody na inną; 

4) decyzja dyrektora szkoły podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 

101) Dotychczasowe brzmienie § 76 otrzymuje nazwę § 86 oraz wprowadza się następujące 

zmiany: 

a) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

1) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych wydany przez klasowy 

zespół nauczycielski lub dyrektora na wniosek wychowawcy – na określony czas; 

b) uchyla się ust. 2 pkt 7; 
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c) ust. 2 pkt 8, 9, 10, otrzymuje nazwę ust. 2 pkt 7, 8, 9. 

102) Dotychczasowe brzmienie § 77, 78, 79 zmienia nazwę na § 87, 88, 89. 

103) Dotychczasowy § 80 zmienia nazwę na § 90, a ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Organem uprawnionym do opracowania nowelizacji Statutu Szkoły jest rada 

pedagogiczna lub wyłoniony z niej zespół. 

104) Dotychczasowe brzmienie § 81 zmienia nazwę na § 91. 

105) Dotychczasowy § 82 zmienia nazwę na § 92 i otrzymuje brzmienie: 

Dyrektor szkoły po każdej nowelizacji ogłasza w drodze zarządzenia jednolity tekst Statutu 

Szkoły. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się dyrektora Szkoły Podstawowej nr 222 w Warszawie do opracowania 

i ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 222 

                 Ewa Chłosta 


