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 Uchwała nr 8/2018 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bychawie 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

   Na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.                        

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

 

Dotychczasowy § 102 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1) bezpłatnej edukacji; a dotychczasowe punkty od 1 do 22 otrzymują odpowiednio 
oznaczenie od 2 do 23. 

Dotychczasowy § 109 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

"3) upomnienie wychowawcy oddziału z wpisem na czerwono do zeszytu obserwacji (uczeo 

może otrzymad dwa upomnienia); wychowawca określa zakres i czas upomnienia; 

W § 109 ust. 1 uchyla sie pkt 4, a punkty od 5 do 7 otrzymują odpowiednio oznaczenie od 4              

do 6.  

Dotychczasowy § 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

,,2 Kara nagany udzielonej przez dyrektora szkoły wymierzona jest na uzasadniony pisemny 

wniosek:" 

W § 109 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a We wniosku należy określid czas trwania kary." 

W § 109 ust. 8 litera b) otrzymuje brzmienie: 

,,b) zakazem udziału w imprezach organizowanych przez szkołę (zabawach tanecznych, 

dyskotekach, wycieczkach, wyjazdach) oraz inne instytucje," 

W § 131 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2 . Procedura organizacji zabaw tanecznych i dyskotek: 

1) dyskoteka, zabawa taneczna może byd zorganizowana za zgodą dyrektora szkoły, 

2) opiekę sprawują wychowawcy oddziałów i pozostali nauczyciele, 

3) na tydzieo przed planowaną dyskoteką wychowawcy przedstawiają pedagogowi listę 

uczniów, którzy mają zakaz uczestniczenia w zabawie, 
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4) warunkiem uczestnictwa ucznia w zabawie jest złożenie do wychowawcy oddziału 

pisemnej zgody rodziców na udział i samodzielny powrót do domu,  

5) uczniowie nie wnoszą na dyskotekę, zabawę taneczną napojów i innych artykułów 

spożywczych, 

6) po 15 minutach od rozpoczęcia dyskoteki, zabawy tanecznej uczniowie nie mają 

możliwości opuszczania i powrotu do budynku szkoły, 

7) uczniowie, którzy sprawiają problemy wychowawcze, zostaną pozbawieni możliwości 

dalszego uczestnictwa w zabawie i będą odebrani przez rodziców po wcześniejszym 

telefonicznym powiadomieniu przez wychowawcę oddziału."  

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

………………………………………… 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Wypełnienie ustawowych zadao Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących.  


