
Uchwała nr  126/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława 

Miłosza w Rybniku z dnia 23.09.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust.1 ustawy z dnia 

14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

1. § 1 ust. 2 zmienia brzmienie: „Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną, dla której organem 

prowadzącym jest Miasto Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ulicy Bolesława Chrobrego 2”  

2. § 14 ust. 2 zmienia brzmienie: „Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla 

zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor 

w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

3. § 14 ust. 3 zmienia brzmienie: „Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

11) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, 

13) występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły 



14) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności szkoły, 

15) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

16) wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określenie warunków jego spełniania, 

17) kontroluje spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej, 

18) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 

podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, 

19) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego,  

20) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

21) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

22) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

23) organizuje i realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w sytuacji zagrożenia, sytuacji 

kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID – 19. 

24) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

4. W § 16 ust. 1 skreśla się punkt 4 o brzmieniu: „podejmowanie uchwały w sprawie 

szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników 

i materiałów edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkoły; 

5. § 17 ust. 1 zmienia brzmienie: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

6. § 22 ust. 4 zmienia brzmienie: „Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, 

w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do rady rodziców” 

7. Do § 22 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 przepisów 

Prawa Oświatowego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

8. § 33 ust. 1 pkt 1 zmienia brzmienie: Szkoła prowadzi oddziały integracyjne w celu 

umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich 

możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Uczniowie posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami. 

W klasie integracyjnej zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli: nauczyciela 



edukacji wczesnoszkolnej bądź nauczyciela przedmiotowego oraz pedagoga specjalnego - 

współorganizującego kształcenie integracyjne.  

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

 
................................................    ...................................................... 

     /podpis protokolanta     /podpis przewodniczącego Rady/ 

 


