
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/26/03/2017/2018  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej       

nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie. 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawarte 

są w Organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Czesława Niemena w Korfantowie”. 

2) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu 

przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 21 kwietnia organowi 

prowadzącemu”. 

3) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:   

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno – wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej”. 

4) w § 17 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

1) Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami na rzecz dzieci i młodzieży: 

a) z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nysie, która polega na:  

aa) wydawaniu przez poradnię opinii i orzeczeń w sprawie uczniów,  

ab) organizowaniu warsztatów dla rodziców i nauczycieli,  

ac) wspieraniu rodziców i uczniów poprzez zajęcia warsztatowe, reedukacyjne  

i terapeutyczne; 

b) z ośrodkiem zdrowia, która polega na sprawowaniu doraźnej opieki medycznej  

w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, 

c) z władzami lokalnymi i samorządowymi, która polega na: 



ca) nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami 

z okazji uroczystości szkolnych, 

cb) dofinansowaniu do projektów edukacyjnych i sportowych, 

cc) sponsorowaniu nagród na konkursy organizowane przez szkołę, 

cd) promowaniu szkoły na stronach BIP; 

d) z Policją i Strażą Pożarną, która polega na: 

da) organizowaniu działań profilaktycznych (prelekcji dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli), 

db) przeprowadzaniu różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń 

czyhających na uczniów oraz sposobów zapobiegania im, 

dc) zabezpieczeniu większych uroczystości szkolnych, 

dd) przeprowadzaniu prelekcji związanych z bezpieczeństwem pożarowym, 

de) udziale uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem tych instytucji; 

e) z Parafią Trójcy Świętej w Korfantowie, która  polega na: 

ea) zapraszaniu księży na uroczystości szkolne, 

eb) organizowaniu rekolekcji, 

ec) wykonywaniu gazetek okolicznościowych; 

f) z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korfantowie, która polega na: 

fa) rozpoznaniu środowiska ucznia, 

fb) finansowaniu obiadów najbardziej potrzebującym, 

fc) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej, 

fd) dofinansowaniu do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich, 

fe) wspieraniu rodzin potrzebujących pomocy; 

g) z Biblioteką Miejską w Korfantowie, która polega na: 

ga) organizowaniu wystaw okazjonalnych, 

gb) organizowaniu spotkania autorskie, 

gc) udziale uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez 

Bibliotekę Miejską, 

gd) prezentowaniu prac uczniów, 

ge) wspólnym organizowaniu czasu wolnego uczniom; 

h) z instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną, tj. Urzędem 

Miejskim w Korfantowie – Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych oraz  Wydziałem 



Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości, Nadleśnictwem Tułowice i Przechód, która 

polega na: 

ha) podejmowaniu wspólnych działań ekologicznych dotyczących segregacji śmieci, 

hb) organizowaniu wycieczek edukacyjnych, 

hc) udziale w akcjach ekologicznych; 

i) Polskim Czerwonym Krzyżem, która polega na: 

ia) organizowaniu zajęć praktycznych dla uczniów i nauczycieli dotyczących 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

ib) udziale w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole, 

ic) udziale w akcjach charytatywnych. 

5) W § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej. 

1) W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły. 

2) Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały informacyjne 

związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy. 

3) Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły 

wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności  

i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły. 

4) Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści  

i metod z przyjętymi ustaleniami. 

5) W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, 

Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowne 

treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania. 

6) Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest 

wiążąca. 

7) Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji mogą brać udział z głosem doradczym  

w zebraniach Rady Pedagogicznej”. 

6) W § 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„Zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami określa Regulamin biblioteki”. 



7) W § 27 ust. 2 dodaje się pkt. 11) -17) w brzmieniu: 

„11) noszenia stroju, którym nie są zbyt krótkie spódnice, stroje odkrywające biodra, brzuch, 

ramiona oraz takie, które mają zbyt duże dekolty; 

12) noszenia fryzury schludnej i zadbanej; 

13) przestrzegania zasady zachowania estetycznego, naturalnego wyglądu, bez stosowania 

makijażu i nadmiernej ilości biżuterii; 

14) noszenia ubrania, które nie zawierają wulgarnych i obraźliwych nadruków – również  

w językach obcych oraz zawierających niebezpieczne elementy; 

15) noszenia na lekcje wychowania fizycznego stroju składającego się z jasnej koszulki  

i ciemnych spodenek oraz obuwia sportowego z bezpieczną podeszwą; 

16) noszenia na terenie szkoły odpowiedniego obuwia zmiennego; 

17) noszenia podczas uroczystości państwowych i szkolnych stroju galowego, tj. eleganckiej 

białej bluzki lub koszuli, spódnicy lub spodni w kolorze granatowym lub czarnym. 

8) W § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. 

1) Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko: choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku 

rehabilitacyjnym, sanatorium, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia 

losowe. 

2) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3) Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 

klasy na podstawie pisemnej prośby rodziców lub prawnych opiekunów odnotowanej  

w Zeszycie do kontaktów z rodzicami. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń 

zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela  

lub Dyrektora Szkoły. 

4) W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie ucznia może się odbyć na telefoniczną prośbę 

rodziców lub prawnych opiekunów. W tym przypadku wychowawca klasy zobowiązany  

jest do odnotowania tego faktu w e-dzienniku. 

5) Fakt zwolnienia ucznia: wychowawca, nauczyciel przedmiotu, Dyrektor potwierdzają 

podpisem w Zeszycie do kontaktów z rodzicami lub dzienniku lekcyjnym. 

6) Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy  

na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie 

nieobecności. 



7) Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności  

w Szkole do siódmego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) 

opuszczonych zajęć edukacyjnych. 

8) Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

9) W przypadku wątpliwości wychowawcy, co do autentyczności przedstawionego  

przez ucznia pisemnego zwolnienia lub usprawiedliwienia, zobowiązany jest  

on do skonfrontowania dokumentu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

10) Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest 

istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności. 

11) Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli 

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż w pkt.1. 

12) Na dłuższą niż trzydniowa nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych, spowodowaną 

wyjątkową sytuacją, zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców). 

13) Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko 

i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców. 

14) Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 

(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji uczeń 

przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu  

po powrocie do szkoły. 

15) Uczeń, zwolniony w danym dniu z czynnego uczestniczenia w zajęciach wychowania 

fizycznego na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna), pozostaje na lekcji pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. 

16) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod 

opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora. 

17) Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy 

zliczają wyniki frekwencji:  

1) tygodniowej – w każdą środę; 

2) miesięcznej – w terminie dziesięciu dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca. 

Wychowawcy klas o niepokojących przypadkach absencji ucznia niezwłocznie informują 

pedagoga szkolnego. 

18) W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu  

w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione), jeżeli brak 



jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, nauczyciel może 

nie klasyfikować ucznia z danego przedmiotu. 

19) Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w sanatorium lub szpitalu z powodu 

choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału”. 

 

9) § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uwzględniające 

przepisy prawa oświatowego, zawarte są w Wewnątrzszkolnym ocenianiu Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie”. 


