
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach zatwierdzone 

 uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 VIII 2017r. 

1. Paragraf 1 

ustęp1. Nazwa i typ szkoły – SP nr2 szkoła dla dzieci i młodzieży 

2. Paragraf 2 

ustęp11 pkt 17) umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowej podtrzymy
wania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej w formie dodatkowych z
ajęć w zakresie: 

a) nauki języka mniejszości narodowej  oraz języka regionalnego 

b)  nauki własnej historii, kultury mniejszości 

3. Paragraf 5  ustęp 9 ( otrzymuje inne brzmienie) Pomoc psychologiczno  –  

pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej; 

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

6) pracownika socjalnego; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sadowego; 

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Paragraf 5 ustęp 10 ( otrzymuje inne brzmienie) Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna udzielana jest w formie: 

1) Zajęć rozwijający uzdolnienia; 

2) Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych; 

3) Zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno – kompensacyjnych; 

b) rewalidacyjnych; 

c) logopedycznych; 

d) socjoterapeutycznych 

e) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne; 

f) innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

6) porad i konsultacji; 

7) warsztatów. 

 



 

5. Paragraf 22 

ustęp 8 Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego 

ucznia z listy uczniów w następujących przypadkach:  

1) złożenia wniosku o skreślenie z listy uczniów przez pełnoletniego ucznia, 
2) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i 

pracowników szkoły, 
3) dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 
4) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na 

terenie szkoły i w jej obrębie, 
5) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również 

pracowników szkoły, 
6) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć  edukacyjnych,  
7) dopuszczenia się kradzieży, 
8) fałszowania dokumentów państwowych, 
9) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy 

klasy, 
10) wydania przez sąd prawomocnego wyroku skazującego ucznia. 

 

 

6. Paragraf 33 

 

Ustęp 24 pkt 1) ( otrzymuje inne brzmienie) wyczerpujące opanowanie całego 

(wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze 

wiadomości i umiejętności (100 %), treści powiązane w logiczny i systematyczny 

układ; 

Ustęp 24 pkt 7) zostaje wykreślony 

 

7. Zostaje dodany  Paragraf 49, który otrzymuje brzmienie 

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. przestaje obowiązywać Statut Zespołu Szkół  

w Rydułtowach 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach zatwierdzone 

 uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 XI 2017r. 

 

1.  Paragraf 14 ustęp 4, pkt3) e) wykreśla się zapis „ zajęć języka migowego” 

2. Paragraf 23 ustęp 3 dodaje się : 

 pkt 17) uczeń klasy VIII ma obowiązek przystąpić do egzaminu po szkole  

podstawowej 

3. Paragraf 23 ustęp 6 pkt 4) dodaje się (zaświadczenie na papierze,  

zaświadczenie lekarskie lub informacja w dzienniku elektronicznym) 

5. Paragraf 23 ustęp 6 pkt 5 dodaje się „ potwierdzić je podpisem w zeszycie  

wychowawczym jeśli wychowawca taki zeszyt prowadzi”. 

6. Paragraf 33 ustęp 32 usuwa się zapis „ Praca klasowa ” 

7. Paragraf 33 ustęp 32  pkt 3)usuwa się zapis „ pracę klasową” 

8. Paragraf 33 ustęp 32  pkt 3)usuwa się zapis „ krótkie sprawdziany” 

9. Paragraf 33 ustęp 35  usuwa się zapis „ prac klasowych” 

 

 

 

 

 

 

 


