
1 

 

Uchwała nr 19/2019/2020 

Rady Pedagogicznej 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Orła Białego w Radomiu 

z dnia 26 lutego 2020r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie Szkoły. 

      

na podstawie: art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

1. w Rozdziale 1 § 1  

a) ustęp 3 skreśla się "w dwóch budynkach”, „oraz ul. Paderewskiego 36 w Radomiu", 

zastępuje "w budynku". 

b) ustęp 9 skreśla się "oraz klasy gimnazjalne" 

2. w Rozdziale 2 § 5 

a) ustęp 5 skreśla się "koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji" zastępuje 

"zespół nadzorujący bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych" 

b) dodaje się ustęp 26 w brzmieniu: "Budynek i teren szkolny objęte są monitoringiem,  

w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji  

z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.. 

1) Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt 

monitorowany”. 

2) Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi 

bezpieczeństwu osób i mienia. 

3)  Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych 

szkoły: 

a) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich 

zagrożeń, jak: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, 

dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób 

nieuprawnionych i inne; 

b) system monitoringu może być wykorzystany w celu: 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;  

c) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną  

w szczególności w celu wyeliminowania przejawów nieregulaminowych oraz 

niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły oraz wyciągnięcia 

konsekwencji wobec osób winnych tych zachowań; 
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d) o udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje 

dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły,                    

z zastrzeżeniem,  że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: 

policja i sąd, decyduje każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny wniosek 

instytucji. 

3. W Rozdziale 3 § 7 ustęp 1 skreśla się pkt 34. 

4. W Rozdziale 4 § 19 ustęp 11 dodaje się „(wypełnieniu Karty zgłoszenia dziecka   

do świetlicy)”. 

5. W Rozdziale 4 § 20  

a) ustęp 3 pkt 2 dodaje się pkt 1) w brzmieniu: „Liczba uczniów w oddziale może 

być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.” 

b) ustęp 3 z punktami 1) i 2) skreśla się i  zastępuje: 

3. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej w okresie od rozpoczęcia 

do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu 

uczeń zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby określonej               

w ust. 2, nie więcej jednak niż o 2, albo 

2) Podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po 

poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 

ustawy. 

a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, liczba uczniów w oddziale 

zwiększy się więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu 

rady oddziałowej, dzieli dany oddział. 

b. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3 pkt 1, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

6. W Rozdziale 4 § 20 

a) ustęp 9 i 11 skreśla się "i klasach gimnazjalnych", 

b) dodaje się ustęp 12 w brzmieniu "Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego 

dla uczniów klas 4-8 są realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo - lekcyjnych, realizowanych w wymiarze nie mniejszym niż  

2 godziny lekcyjne tygodniowo. 

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno - 

zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być 

prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel 

prowadzący zajęcia klasowo - lekcyjne.  

6. W Rozdziale 4 § 21  

a) Zmianie ulega brzmienie rozdziału: „Organizacja kształcenia specjalnego  

w oddziałach integracyjnych i ogólnodostępnych” 
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b) ustęp 1 skreśla się "niepełnosprawnym" i zastępuje "posiadającym orzeczenie              

o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących indywidualne programy 

edukacyjno- terapeutyczne", 

c) dodaje się ustęp 1a "Celem oddziałów integracyjnych jest wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju dzieci o różnym poziomie sprawności psychofizycznej, 

w tym dążenie do maksymalnego rozwoju dzieci zdrowych i dzieci objętych 

kształceniem specjalnym we wszystkich strefach: poznawczej, społecznej                      

i emocjonalnej." 

d) dodaje się ustęp 1b "Zadaniem oddziałów integracyjnych jest tworzenie 

warunków umożliwiających uczniom objętym kształceniem specjalnym jak 

najlepszych warunków realizacji indywidualnych programów indywidualno - 

terapeutycznych w integracji ze środowiskiem lokalnym." 

e) ustęp 3 skreśla się "nie więcej niż 5 dzieci z orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym" zastępuje "wśród dzieci z niepełnosprawnością nie powinno być 

więcej niż jedno dziecko: 

1) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

2) z autyzmem w tym z zespołem Aspergera; 

3) z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą samodzielne 

poruszanie się; 

4) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

f) ustęp 4 skreśla się "oraz klasach gimnazjalnych". 

g) dodaje się ustęp 12 „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia 

objętego kształceniem specjalnym dotyczy: 

1) form prezentowania wiedzy i umiejętności; 

2)  warunków sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

3) zadawania prac domowych." 

h) dodaje się ustęp 13 „W oddziałach integracyjnych  i ogólnodostępnych, w których 

kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera 

lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej                

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub 

specjalistów; 

2) pomoc nauczyciela. 

i) Dodaje się ustęp 14 „W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych  

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wielospecjalistycznej ocenie 

funkcjonowania ucznia, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia 
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edukacyjne, mogą być realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie do 5 

osób.” 

7. W Rozdziale 4 § 23 

a) ustęp 1 skreśla się "(w budynkach przy ul. Rapackiego 24 i ul. Paderewskiego 

36)" oraz  "regulaminów" i zastępuje "regulaminu", 

b) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu "Liczba dzieci z orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego 

nauczyciela wynosi nie więcej niż 5." 

8. W Rozdziale 4 § 25 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu: „Zindywidualizowana ścieżka 

realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do oddziału przedszkolnego lub szkoły, ale ze względu na trudności  

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować 

wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie  

z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

1) Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 

lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie  z oddziałem przedszkolnym 

lub szkolnym oraz  indywidualnie z uczniem. 

2) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,                       

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

3) Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą:  

 trudności w funkcjonowaniu ucznia w  oddziale przedszkolnym lub szkole;  

 wpływ stanu zdrowia na funkcjonowanie ucznia w oddziale przedszkolnym lub 

szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach 

wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie                                  

z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;  

 opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o jego 

funkcjonowaniu w oddziale przedszkolnym lub szkole.  

4) Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami 

ucznia przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej 

pomocy. 

5) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje program wychowania 

przedszkolnego lub program nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji 

do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze 

stanu zdrowia. 

6) Na wniosek rodzica dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, realizowanych z uczniem indywidualnie. 

 

9. W Rozdziale 4 § 26 ustęp 3 skreśla się ",II,III gimnazjum". 

10. W Rozdziale 4 § 27  
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a) ustęp 1 skreśla się "stołówek:" i zastępuje "stołówki". 

b) ustęp 1 skreśla się "i w budynku przy ul. Paderewskiego 36." 

11. W Rozdziale 5 § 29 

a) ustęp 2 pkt 15 dodaje się „psychologiem”, 

b) ustęp 2 pkt 21 skreśla się „ z wyłączeniem dzienników zajęć: świetlicowych, 

psychologa, pedagoga, logopedy:” 

c) ustęp 2 pkt 21 skreśla się litera a), 

d) ustęp 2 pkt 21 skreśla się litera b). 

e) ustęp 2 skreśla się pkt 24. 

12. W Rozdziale 5 § 36 ustęp 2 skreśla się pkt 17. 

13. W Rozdziale 6 § 49  

a) ustęp 3 skreśla się pkt 10, 

b) ustęp 7 pkt 1 skreśla się „5,0” i zastępuje „5,3”, 

c) ustęp 7 pkt 2 skreśla się „5,0” i zastępuje „5,3”. 

14. W Rozdziale 6 § 52 

a) skreśla się tytuł „Pomoc dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej”, 

zastępuje: „Stypendia”, 

b) skreśla się ustęp 1. 

15. W Rozdziale 6 § 53 ustęp 1 dodaje się „,które zawarte są w Programie „Chronimy Dzieci. 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.” 

16. W Rozdziale 7 § 59  

a) w tytule skreśla się „i klasach gimnazjalnych”, 

b) ustęp 3 skreśla się „i gimnazjalnych” 

17. W Rozdziale 7 § 61 w tytule skreśla się „i klasach gimnazjalnych”. 

18. W Rozdziale 7 § 62 

a) ustęp 4 skreśla się „i klasach gimnazjalnych”, 

b) ustęp 8 skreśla się „i klasach gimnazjalnych”, 

c) ustęp 8 pkt 11 litera e) zmienia się „1” na „2”. 

d) ustęp 8 pkt 11 skreśla się literę p), 

e) ustęp 8 pkt 11 dodaje się litery s),t) w brzmieniu: „ s) aktywny udział w zajęciach 

specjalistycznych – maksymalnie 5 pkt. w półroczu,  

t) pomoc rówieśnicza oraz pomoc pracownikom szkoły – 1-3 pkt na półrocze 

(wychowawca klasy). 

f) ustęp 8 pkt 12 skreśla się literę w).   

19. W Rozdziale 7 § 64 ustęp 6,8,9,10 skreśla się „i klasach gimnazjalnych. 

20. W Rozdziale 7 § 68 ustęp 5 skreśla się „i klasach gimnazjalnych”. 

21. W Rozdziale 7 § 69 

a) skreśla się ustęp 5, 

b) skreśla się ustęp 5 pkt 1 i 2, 

c) skreśla się ustęp 6.  

22. W Rozdziale 7 skreśla się § 70 ustęp 1-5. 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

  

                                                                                                  Wioletta Mazurek 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

 1. Za:                                                   122 

 2. Przeciw:                              0 

 3. Wstrzymało się:                              0 

 4. Członków Rady Pedagogicznej:      146 

 5. Obecnych:                              122 

 
 

 

 


