
Uchwała Nr 13/IX/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie Szkoły  

 

 Na podstawie Art. 80 ust. 2 pkt 1 i Art. 82 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 

14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996), Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

§1 

W Statucie Szkoły w Rozdziale1 uchyla się §3. 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §10 dodaje się punkt 4) w brzmieniu: 

„4) naukę języka polskiego i zajęcia wyrównawcze dla uczniów niebędących 

obywatelami polskimi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie powracających  

z zagranicy.” 

2. W § 11 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują 

wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inni pracownicy szkoły niebędący 

pracownikami pedagogicznymi.” 

Po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W szkole organizuje się wyjścia niebędące wycieczkami, o których mowa  

w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach.” 

3. § 15 uchyla się ust. 2. 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 18 ust. 3 punkt 2) g) przyjmuje brzmienie: 

„g) określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pełnienia 

dyżurów nauczycielskich, zasad korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń  

i urządzeń szkolnych, w tym regulaminów i procedur.” 

2. W § 23 ust. 1 punkt 3) i 4) przyjmuje brzmienie: 

„3) dotyczących statutu;” 

„4) zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym;” 

3. W § 28 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

„4. W celu polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych pomiędzy organami 

Dyrektor może powołać komisję mediacyjną.” 

4. W § 29 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozpatruje się z udziałem 

mediatora zewnętrznego lub związków zawodowych.” 

 



W Statucie Szkoły w Rozdziale 4 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 35 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się dziesięciominutowe przerwy 

międzylekcyjne oraz tzw. duże przerwy obiadowe – dwudziestominutowe po czwartej 

i po piątej godzinie lekcyjnej.” 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 5 wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 37 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 

„3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej  

i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.” 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 6 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 41 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.” 

2. W § 41 dodano ustępy: 

„3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.” 

„4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, 

o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek 

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.” 

„5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia  

z całości lub części opłat, o których mowa w ust.3: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.” 

„6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których 

mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.” 

 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 8 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 49 ust. 1 punkt 5)  sformułowanie: „powrotu ucznia do Szkoły” zastępuje się 

wpisem: „dnia nieobecności”. 

2. W § 49 ust. 1 punkt 7)  dodaje się sformułowanie „lub adres poczty elektronicznej”. 

 

 



W Statucie Szkoły w Rozdziale 9 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 50 ust. 7 punkt 13) zostaje uchylony. 

2. W § 52 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. W szkole działają zespoły: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, 

humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy i wychowania fizycznego, których 

zadaniem między innymi jest:” 

3. W § 57 ust. 1 punkt 4) przyjmuje brzmienie: „4) robotnik wykwalifikowany”,  

punkt 7) zostaje uchylony. 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 10 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 60 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 

„3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz 

dyktanda ucznia do domu, pod warunkiem, że podpisana przez rodziców praca 

zostanie zwrócona w ciągu tygodnia. W przypadku, gdy wydana do domu pisemna 

praca  

z danego przedmiotu nie zostanie zwrócona w wyżej określonym terminie, rodzice 

ucznia będą mieli dostęp do kolejnych pisemnych prac wyłącznie na terenie Szkoły 

podczas konsultacji lub zebrań. Pozostałe prace pisemne przekazuje się uczniom.” 

2. W § 60 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 

„6. Prace klasowe i dyktanda przechowują nauczyciele do końca roku szkolnego.” 

3. W § 60 ust. 7 przyjmuje brzmienie:  

„7. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny, w którym odnotowywane są  

w szczególności oceny, frekwencja, kontakty z rodzicami.” 

4. W § 62 ust. 1  punkty 2) oraz 3) przyjmują brzmienie: 

„2) obowiązują również skróty: 

 nb – nieobecność na pracy pisemnej, 

 zw – zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń, 

 np – nieprzygotowanie do zajęć, 

 bs – brak odpowiedniego stroju;” 

„3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 

ocenami opisowymi.” 

5. W § 62 ust. 2  punkty 2) – 4) przyjmują brzmienie: 

„2) obowiązują również skróty: 

 nb – nieobecność na pracy pisemnej, 

 zw – zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń, 

 np – nieprzygotowanie do zajęć, 

 bs – brak odpowiedniego stroju; 

3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący  6, 

b) stopień bardzo dobry 5, 

c) stopień dobry  4, 

d) stopień dostateczny 3, 

e) stopień dopuszczający 2, 



f) stopień niedostateczny 1, 

a pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w pkt a-e, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, 

o którym mowa w pkt f.; 

4) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne, 

a pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt a-e,  

zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt f. 

6. W § 63 ust. 1  przyjmuje brzmienie: 

„1. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują 

wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia począwszy od klasy IV 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Dyrektor Szkoły 

sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wymagań edukacyjnych, 

umieszcza wymagania na stronie internetowej Szkoły oraz przechowuje ich kopie  

do wglądu dla uczniów i ich rodziców.” 

7. W § 63 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. Ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen bieżących. Każda ocena jest brana 

pod uwagę. Ocenom bieżącym przypisuje się wagi w zależności od sposobu 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Uczeń może otrzymać stopnie z wagą  

3, 2 lub 1.” 

8. W § 63 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 

„3. Ucznia klasyfikujemy jako: 

1) niedostatecznego, gdy otrzymał co najmniej jedną niedostateczną ocenę  

klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2)  dopuszczającego, gdy uzyskał średnią ocen klasyfikacyjnych do 2,79; 

3)  dostatecznego, gdy otrzymał średnią ocen klasyfikacyjnych od 2,8 do 3,79; 

4)  dobrego, gdy otrzymał średnią ocen klasyfikacyjnych od 3,8 do 4,5; 

5)  bardzo dobrego, gdy otrzymał średnią ocen klasyfikacyjnych od 4,51 do 5,5; 

6)  celującego, gdy otrzymał średnią ocen klasyfikacyjnych od 5,51 do 6,0.” 

9. W § 64 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

„1.  W Szkole ustala się następujące kryteria oceniania zachowania z uwzględnieniem 

obowiązków ucznia określonych w Statucie.” 

  

10. W§ 64 ust. 7 dodaje się  punkty 7) oraz 8): 

„7) rażąco narusza zasady ochrony danych osobowych, praw autorskich lub 

  8) korzystając z mediów społecznych, w szczególności posiadając konta na portalach 

społecznościowych narusza dobra osobiste innych osób w sposób trwały i mimo 

sugestii ze strony szkoły nie usuwa zamieszczonych informacji naruszających  

te dobra.” 



 

11. W § 64 ust. 8 zostaje uchylony. 

 

12. W § 65 ust. 1  przyjmuje brzmienie: 

„1. W Szkole ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) wykonywanie krótkich zadań bądź ćwiczeń (ustnie lub pisemnie) albo innych 

czynności poleconych przez nauczyciela; 

3) aktywność uczniów w czasie zajęć edukacyjnych; 

4) testy umiejętności lub ćwiczenia sprawnościowe; 

5) prace pisemne, dyktanda, kartkówki, sprawdziany, testy, zadania lub prace 

klasowe; 

6) próbne egzaminy ósmoklasisty; 

7) diagnozy wstępne lub badania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

8) zadania domowe lub prace dodatkowe; 

9) notatki sporządzone w zeszycie przedmiotowym; 

10)  prace plastyczne, muzyczne; 

11)  pliki audio, video, prezentacje multimedialne, recytacje, projekty.” 

 

13.  W § 65 ust. 5  przyjmuje brzmienie: 

„5. W celu wyeliminowania nadmiernego obciążenia uczniów różnymi sposobami 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia: 

1) prace klasowe (oceny z wagą 3): 

a) są zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem z podaniem uczniom     

    wymagań edukacyjnych i wpisane do dziennika lekcyjnego, 

b) są poprzedzone powtórzeniem, 

c) są sprawdzone, udostępnione do wglądu uczniom i omówione w terminie do  

         2 tygodni, 

d) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa,    

     a w ciągu tygodnia nie więcej niż 2 prace klasowe; 

2) sprawdziany (oceny z wagą 2): 

a) są zapowiedziane i wpisane do dziennika lekcyjnego, 

b) obejmują wymagania edukacyjne z 2-3 tematów lekcji, 

c) trwają od 15 do 20 minut, 

d) są sprawdzone, oddane uczniom i omówione w terminie do jednego  

    tygodnia, 

e) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony tylko jeden  

    sprawdzian/praca klasowa, z zastrzeżeniem ust.14; 

3) kartkówki (oceny z wagą 1): 

a) obejmują wymagania edukacyjne z ostatniego tematu lekcji, 

b) trwają do 10 minut, 

c) nie muszą być zapowiedziane, 

d) są sprawdzone, oddane uczniom i omówione w terminie do jednego  

    tygodnia; 

4) egzaminy próbne ujęte w planie pracy Szkoły: 

a) przeprowadzane są w ciągu trzech kolejnych dni roboczych; 

b) jeżeli egzaminy odbywają się w ciągu minimum 2 dni w danym tygodniu, to  

    w tym tygodniu nie mogą odbywać się żadne prace klasowe; 



c) są sprawdzone, udostępnione do wglądu uczniom i omówione w ciągu   

    3 tygodni. 

14. W § 65 ust. 7  przyjmuje brzmienie: 

„7. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczniowi 

nieobecnemu na pracy klasowej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisujemy 

symbol nb.” 

15. W § 65 ust. 8  przyjmuje brzmienie: 

„8. W przypadku prac pisemnych (nie dotyczy egzaminów próbnych i badania osiągnięć    

edukacyjnych uczniów) stosowane są następujące kryteria procentowe: 

1)  0% - 34%   stopień niedostateczny; 

2)  35% - 50%   stopień dopuszczający; 

3)  51% - 75%   stopień dostateczny; 

4)  76% - 90%   stopień dobry; 

5)  91% - 99%   stopień bardzo dobry; 

6)  100%    stopień celujący.” 

15.  W § 65 ust. 9  zostaje uchylony. 

16. W § 65 ust. 10  przyjmuje brzmienie: 

   „10. Diagnozy wstępne, badania osiągnięć edukacyjnych uczniów i egzaminy próbne 

nie podlegają ocenie szkolnej. Do dziennika wstawiane są wyłącznie wyniki w skali 

procentowej i nie wpływają na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.” 

17. W § 65 ust. 10  przyjmuje brzmienie: 

 „13. Poprawa oceny z kartkówki, sprawdzianu i pracy klasowej jest dobrowolna i musi 

odbywać się poza lekcjami w terminie nieprzekraczającym 1 tygodnia (kartkówka)  

i 2 tygodni (sprawdzian i praca klasowa) od dnia omówienia jej na zajęciach. Ocenę można 

poprawiać tylko raz. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej brany jest wówczas pod uwagę 

postęp ucznia. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisujemy obydwie oceny.” 

18. W § 65 ust. 16  przyjmuje brzmienie: 

 „16. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w wyznaczonych terminach 

nauczyciel powiadamia rodziców i wychowawcę o zaistniałej sytuacji.” 

19. W § 65 ust. 19  przyjmuje brzmienie: 

 „19. Brak przygotowania ucznia do zajęć nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym wpisując np.” 

20. W § 65 ust. 20 przyjmuje brzmienie: 

 „20. Począwszy od klasy IV, nauczyciele wystawiają ocenę klasyfikacyjną w oparciu o 

średnią ważoną ocen bieżących według następujących kryteriów: 

stopień niedostateczny  – średnia ocen bieżących  od 1,00 do 1,54, 

stopień dopuszczający  – średnia ocen bieżących  od 1,55 do 2,54, 

stopień dostateczny  – średnia ocen bieżących  od 2,55 do 3,54, 

stopień dobry   – średnia ocen bieżących  od 3,55 do 4,50, 

stopień bardzo dobry  – średnia ocen bieżących  od 4,51 do 5,40, 

stopień celujący   – średnia ocen bieżących  od 5,41 do 6,00.” 



 

21. § 65 ust. 23 przyjmuje brzmienie: 

 „23. Szczegółowe zasady bieżącego oceniania, przyporządkowanie wag  

do poszczególnych form aktywności uczniów określają nauczyciele przedmiotów w ramach 

przedmiotowych zasad oceniania. Z zasadami tymi nauczyciele zapoznają uczniów i rodziców 

na początku każdego roku szkolnego.” 

22. W § 66 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

„1. W klasach I-III przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele na 

10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poprzez wpisanie do dziennika 

lekcyjnego oceny opisowej, zaś w przypadku religii i etyki przewidywanej oceny rocznej.” 

23. W § 66 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

 „2. Wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny informują rodziców 

 o przewidywanych rocznych ocenach na 10 dni przez klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej.” 

24.  W § 66 ust. 3 zostaje uchylony. 

25. W § 66 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

 „4. Począwszy od klasy IV nauczyciele na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną 

wystawiają planowaną śródroczną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną oraz planowaną 

śródroczną naganną ocenę zachowania.” 

26. W § 66 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 

 „6. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 

zajęcia edukacyjne na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poprzez 

wpis  w dzienniku lekcyjnym.” 

27. W § 66 ust. 7 przyjmuje brzmienie:  

 „7. Nauczyciele zajęć edukacyjnych obowiązani są do poinformowania uczniów  

na zajęciach edukacyjnych, zaś wychowawcy ich rodziców poprzez dziennik elektroniczny  

o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych  oraz przewidywanej ocenie rocznej 

zachowania na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.” 

28. W § 66 ust. 8, ust. 9, ust. 10 zostają uchylone. 

29. W § 75 ust. 1 punkt 2) przyjmuje brzmienie: 

 „2) jeżeli przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty organizowanego zgodnie  

z odrębnymi przepisami.” 

 

30.  § 76 zostaje uchylony. 

31. W § 77 ust. 1 punkt 2) przyjmuje brzmienie: 

 „2) kontakty pośrednie: rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna, adnotacje 

w zeszycie przedmiotowym, zeszycie kontaktów z rodzicami, poczta elektroniczna, dziennik 

elektroniczny lub inne środki komunikacji elektronicznej.” 

 

32. W § 78 ust. 1 punkt 2) przyjmuje brzmienie: 



 „2) sprawdzone i ocenione prace klasowe i dyktanda są udostępniane rodzicom  

na terenie Szkoły podczas organizowanych spotkań;” 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 11 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 79 ust. 5 sformułowanie „14 dni” zastępuje się wpisem „7 dni”. 

2. W § 79 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 

„6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.” 

3. W § 81 ust. 1 uchyla się punkty 3) oraz 4).   

4. W § 83 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

„1. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania osób trzecich 

bez ich zgody. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie  

to stanowi pomoc naukową. Z zastrzeżeniem ust. 2 telefon komórkowy lub inne 

urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone i schowane.” 

5. W § 85 ust. 1 punkt 2) dopisuje się sformułowanie „decyzją wychowawcy.” 

6. W § 85 ust. 1 punkt 5) „decyzją Dyrektora Szkoły.” 

7. W § 85 ust. 1 punkt 7) zostaje uchylony. 

8. W § 85 ust. 4 zostaje uchylony. 

 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 12 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 87 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 

„6. Za bezpieczeństwo podczas wyjść, wycieczek i imprez odpowiadają nauczyciele 

organizatorzy lub nauczyciele wskazani przez Dyrektora Szkoły. 

2. W § 87 ust. 7 punkty 1) - 5) przyjmują brzmienie: 

„1) obecności ucznia na zajęciach zaznacza się symbolem   ; 
2) nieobecności uczniów na zajęciach zaznacza się poziomą kreską z zastrzeżeniem 

pkt 3 i 5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej wpisuje się u; 

3) nieobecności uczniów, którzy są na zawodach, konkursach, uczestniczą 

w akademiach lub wycieczkach organizowanych przez Szkołę, zgodnie z planem 

pracy szkoły, zaznacza się dodatkowo literami odpowiednio z, k, a lub w, 

nie wliczając wymienionych nieobecności do indywidualnej frekwencji ucznia; 

4) spóźnienia uczniów na zajęcia zaznacza się dodatkowo literą s. W przypadku 

spóźnienia usprawiedliwionego wpisuje się dodatkowo su; 

5) nieobecności uczniów zwolnionych postanowieniem Dyrektor Szkoły z zajęć 

z wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka obcego  

są zaznaczane w dzienniku lekcyjnym dodatkowo literami zw i nie są liczone  

do osobistej frekwencji ucznia. 

3. W § 87 ust. 15 słowo „postanowieniem” zastępuje się wpisem „Decyzją” 

 

W Statucie Szkoły w Rozdziale 17 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dodajemy §108 ust. 1, który brzmi: 

„1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Dla zapewnienia znajomości statutu przez 

wszystkich zainteresowanych ustala się następujące zasady: 



a) umieszczenie kopii statutu w bibliotece szkolnej, publikacja na stronie 

internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

b) nałożenie obowiązku zapoznania się z treścią statutu na wszystkich nauczycieli 

oraz uczniów.” 


