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Zmiany w Statucie: 

1. Art. 8 uzupełnia się o: 

Cele i zadania, o których mowa w art. 6 i 7, szkoła realizuje przyjmując za podstawę zasady i 

wartości chrześcijańskie. Zasady i wartości chrześcijańskie mają charakteryzować proces 

wychowawczy opisany szczegółowo w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz mają 

cechować środowisko szkoły, w szczególności przykład dawany uczniom przez nauczycieli i 

wychowawców.  

W szkole organizowana jest nauka religii (i/lub etyki) zgodnie z odrębnymi przepisami. Po 

osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii decydują sami uczniowie. 

2. W art. 13 ust. 7 wprowadza się zmiany:  

Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem, uczeń niepełnoletni po uzyskaniu pisemnej 

zgody rodziców (opiekunów prawnych). 

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze 

pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego  i środowiska naturalnego. 

3. W art. 39 ust. 1 pkt 9 wprowadza się zmiany: korzystania z innych praw, w szczególności 

zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka i Kodeksie Cywilnym art. 11: 

4. W art. 39 ust. 1 pkt 9 zostaje dopisana lit. q, która otrzymuje brzmienie: 

uczeń pełnoletni może wnioskować o usprawiedliwienie swoich nieobecności w szkole 

przedstawiając wychowawcy stosowne oświadczenie/wniosek, czy też samodzielnie zwalniać 

się z lekcji; Od tego momentu to uczniowi należy udzielać wszelkich informacji związanych z 

jego edukacją. 

5. W art. 39 zostaje wykreślony ust. 4. 

usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie pisemnej w terminie nie 

przekraczającym tygodnia. W przypadku ucznia pełnoletniego istnieje możliwość skreślenia  

go z listy uczniów, za przekroczenie 70 godzin nieusprawiedliwionych w trakcie roku 

szkolnego.  

6. W art. 41 ust. 1 pkt 8 wprowadza się zmiany:  

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, z zachowaniem praw 

ucznia pełnoletniego, 

7. W art. 41 ust. 5 pkt 4 wprowadza się zmiany: 

rodzice uczniów niepełnoletnich są zobowiązani systematycznie (co najmniej raz w tygodniu) 

obserwować postępy w nauce i frekwencję swojego dziecka, 
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8. W art. 41 ust. 7 pkt 3 wprowadza się zmiany:  

sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom  

(z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q): 

9. W art. 41 ust. 7 pkt 5 wprowadza się zmiany:  

na wniosek ucznia lub jego rodziców (z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q) dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom na terenie szkoły, 

10. W art. 41 ust. 8 pkt 3 wprowadza się zmiany: 

umotywować każdą swoją ocenę (w formie ustnej) na prośbę ucznia lub jego rodziców  

(opiekunów prawnych) (z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q), 

11. W art. 41 ust. 13 pkt 4 wprowadza się zmiany:  

termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)  

(z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q), 

12. W art. 41 ust. 13 pkt 14 wprowadza się zmiany:  

uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, ma prawo do jeszcze jednego terminu dodatkowego, który wyznacza dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q) 

13. W art. 41 ust. 14 pkt 3 wprowadza się zmiany: 

na prośbę ucznia lub jego rodziców (z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q), w przypadku 

nieklasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

14. W art. 41 ust. 14 pkt 6 wprowadza się zmiany: 

termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) 

(z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q), 

15. W art. 41 ust. 14 pkt 9 wprowadza się zmiany: 

przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (z zachowaniem art. 39 ust.1 

pkt 9 lit. q) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia, 

16. W art. 41 ust. 14 pkt 10 wprowadza się zmiany: 

podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia (z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q), 
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17. W art. 41 ust. 18 pkt 1 wprowadza się zmiany: 

rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni jest zobowiązany zobowiązani są do 

usprawiedliwienia nieobecności ucznia w ciągu tygodnia w terminie nieprzekraczającym 

siedem dni od powrotu do szkoły, 

18. W art. 41 ust. 18 pkt 2 wprowadza się zmiany: 

uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów 

niepełnoletnich wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia zawierającego datę, godzinę 

zegarową, oświadczenie o przejęciu całkowitej odpowiedzialności za dziecko i podpis rodzica 

(prawnego opiekuna) lub telefonicznie, 

19. W art. 41 ust. 19 pkt 6 wprowadza się zmiany: 

po tym terminie wychowawca informuje rodziców uczniów (prawnych opiekunów)  

(z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q) pisemnie/elektronicznie o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych zachowania. 

20. W art. 41 ust. 19 pkt 8 wprowadza się zmiany: 

w przypadku kwestionowania ustalonej oceny uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  

(z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q)mogą odwołać się od niej zgodnie z procedurą 

opisaną w punkcie 13. 

21. W art. 41 ust. 19 pkt 10 wprowadza się zmiany: 

Nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców (z zachowaniem art. 39 ust.1 pkt 9 lit. q) 

o: 

a) paleniu papierosów; 

b) fałszowaniu zwolnień i podpisów przez ucznia; 

c) przekroczeniu przez ucznia liczby 50 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych 

(informacja listem poleconym lub osobiście). 

22. Rozdział II uzupełnia się o art. 14: 

Monitoring wizyjny 

Art. 14 

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, zapobiegania zagrożeniom życia, 

zdrowia i mienia oraz innych działań szkodliwych, wykrywania wykroczeń i przestępstw w szkole 

prowadzony jest elektroniczny monitoring wizyjny: 
1) kamery monitoringu wizyjnego są umieszczone na zewnątrz budynku szkolnego;  

2) teren oraz budynek szkoły jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt 

monitorowany”. 

3) monitoring prowadzony jest całodobowo;  

4) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora nie dłużej niż  

3 miesiące;  

5) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona; 

6) nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń 

przeciwko bezpieczeństwu uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie 

szkoły; mieniu tych osób lub mieniu szkolnemu;  
2. O udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor szkoły lub 
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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. 

23. Rozdział IV po art. 28 uzupełnia się o art. dotyczący praktyk studenckich: 

Praktyki studenckie  

Art. 30 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego 

zgodą - poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.  

3. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. 

 Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole. 

24. W związku z uzupełnieniami wymienionymi w pkt 22 oraz 23 wprowadza się w Statucie 

Szkoły następujące zmiany: 

art. 14 zmieni się na art. 15, 

art. 15 zmieni się na art. 16, 

art. 16 zmieni się na art. 17, 

art. 17 zmieni się na art. 18, 

art. 18 zmieni się na art. 19, 

art. 19 zmieni się na art. 20, 

art. 20 zmieni się na art. 21, 

art. 21 zmieni się na art. 22, 

art. 23 zmieni się na art. 24, 

art. 24 zmieni się na art. 25, 

art. 25 zmieni się na art. 26, 

art. 26 zmieni się na art. 27, 

art. 27 zmieni się na art. 28, 

art. 28 zmieni się na art. 29, 

art. 29 zmieni się na art. 31, 

art. 30 zmieni się na art. 32, 

art. 31 zmieni się na art. 33, 

art. 32 zmieni się na art. 34, 



5 
 

art. 33 zmieni się na art. 35, 

art. 34 zmieni się na art. 36, 

art. 35 zmieni się na art. 37, 

art. 36 zmieni się na art. 38, 

art. 37 zmieni się na art. 39, 

art. 38 zmieni się na art. 40, 

art. 39 zmieni się na art. 41, 

art. 40 zmieni się na art. 42, 

art. 41 zmieni się na art. 43, 

art. 42 zmieni się na art. 44, 

art. 43 zmieni się na art. 45, 

art. 44 zmieni się na art. 46, 

art. 45 zmieni się na art. 47, 

art. 46 zmieni się na art. 48, 

art. 47 zmieni się na art. 49, 

art. 48 zmieni się na art. 50, 

art. 49 zmieni się na art. 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


