
Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

nr 381/2022/2023 

z dnia 05.12.2022 r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

 

Na podstawie  art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 

2197 i 2248) Rada Pedagogiczna postanawia:  

 

§ 1. 

Przyjąć uchwałę w sprawie zmian w Statucie Szkoły.  

§ 2. 

Zmiany dotyczą wprowadzenia:  

1. nowych stanowisk pracy – psychologa szkolnego oraz pedagoga 

specjalnego w kontekście określenia zakresów obowiązków danego 

specjalisty,  

2. treści wynikających ze zmian w prawie oświatowym, dotyczących: 

szczegółowej organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, organizacji indywidualnego nauczania, środków 

dyscyplinujących uczniów za czyny demoralizujące,  

3. treści dotyczących wyglądu uczniów,  

4. treści dotyczących poprawy ocen. 

§ 3. 

Powyższe zmiany obowiązują:  

 w punktach 1, 2 od 01.09.2022 r.  

 w punktach 3, 4 od 30.01.2023 r. 

 

 



§ 4. 

Dyrektora szkoły zobowiązuje się do opracowania tekstu jednolitego Statutu 

szkoły do dnia 16.01.2023 r. 

§ 5. 

Jednolity tekst niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem 30.01.2023 r. 

§ 6. 

Z dniem wejścia w życie jednolitego tekstu niniejszego Statutu traci moc  

“Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku” uchwalony  

Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 w Rybniku nr 317/2019/2020 w dniu 13.11.2019 r. oraz Uchwała Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

nr 321/2019/2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Rybniku.  

§ 7. 

Tekst jednolity statutu znajduje się w dokumentacji szkoły oraz na stronie BIP 

szkoły. 

§ 8. 

Wychowawców klas zobowiązuje się do zapoznania rodziców uczniów z treścią 

Statutu szkoły po zmianach w I tygodniu II półrocza roku szkolnego 2022/2023. 

§ 9. 

Powyższą uchwałę Rada Pedagogiczna zatwierdziła poprzez jawne głosowanie w 

obecności 36 członków Rady Pedagogicznej (głosowało – 36, za – 27, przeciw – 

0, wstrzymujących się – 9). 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

§ 11.  

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. 


