
Załącznik do uchwały nr 2/2019/2020 z 7.11.2019 r. 

 

Zachowuje się numerację pierwotnego tekstu i uwzględnia się numerację dodaną przez jego zmiany, 

przy jednostkach redakcyjnych, których treść skreślono, podaje się oznaczenie uchwały szkoły i 

określenie uchylony. 

 

– W rozdziale II: 

do §5 dopisuje się ustęp 5 w brzmieniu: 

– 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną. 

– 2. Innowacja może obejmować program nauczania, metody pracy i organizację jednostki 

lekcyjnej. 

– 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

– W rozdziale III 

– W §14 skreśla się: odchylenia i zstępuje słowem niepełnosprawność intelektualna. 

– W §17 do ustępu 2, dopisuje się podpunkt 6 ( szkoła organizuje wycieczki jednodniowe) 

– W rozdziale V: 

– Do §33 dopisuje się w ustępie 2 podpunkt 1) w brzmieniu 

– 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną. 

– 2. Innowacja może obejmować program nauczania, metody pracy i organizację jednostki 

lekcyjnej. 

– 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

– W rozdziale VI: 

– w § 46 ustęp 3 dodaje się: 

– - podpunkt 12, który otrzymuje brzmienie: przeciwdziałać wykluczeniu ( zwracać uwagę na 

dzieci samotne, wyalienowane). 

– podpunkt 13. który otrzymuje brzmienie: stosować profilaktykę w zapobieganiu agresji, 

przemocy fizycznej i psychicznej. 

– podpunkt 14, który otrzymuje brzmienie: szybko reagować na niewłaściwe zachowania 

uczniów takie jak: szydzenie, wyśmiewanie. 

– podpunkt 15, który otrzymuje brzmienie: kształcić i wychowywać młodzież w duchu 

umiłowania ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka 

– podpunkt 16, który otrzymuje brzmienie: dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 

o obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

– podpunkt 17, który otrzymuje brzmienie: systematycznie kontrolować pod względem 

bezpieczeństwa miejsca, w których prowadzone są  zajęcia i przebywają uczniowie. 

– podpunkt 18, który otrzymuje brzmienie: samodzielnie usuwać zagrożenia lub niezwłocznie 

zgłaszać dyrektorowi szkoły . 

– W rozdziale VII: 

§52 ustęp 1 podpunkt 10 zyskuje brzmienie:( druk do pobrania ze strony internetowej, dodatkowo 

odpowiedni wpis w dzienniku elektronicznym z koniecznym stwierdzeniem o odpowiedzialności 

rodzica/opiekuna za samodzielny powrót do domu) 

– W rozdziale VIII: 

– w §55 ustęp 1dodaje się do podpunktu 2: odsłaniającym co najwyżej połowę uda, 

– dodaje się podpunkt 6): brak widocznych tatuaży. 

– W rozdziale IX: 

– §70 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: na wniosek ucznia lub rodzica, sprawdzone i ocenione prace 

pisemne, kontrolne są udostępnione uczniom lub rodzicom, którzy również mogą zrobić im 

zdjęcie. 

– W §71 ustęp 7 i 8  skreśla się ...uczniów z ,,upośledzeniem umysłowym” i 

zastępuje ,,niepełnosprawność intelektualna”, w pr76 ustęp 11 zyskuje nowe brzmienie: 



Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego a rada pedagogiczna wyraża zgodę ( po 

pisemnej prośbie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, uwzględniającej nadzwyczajne 

okoliczności , np. śmierć rodzica, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( mimo 

oceny ndst) 


