Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
od 01.09.2018 r.
1. W rozdziale 2-Rada Pedagogiczna wprowadza się następujące zmiany:
1) §30. otrzymuje następujące brzmienie:
,,Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub z innego
stanowiska kierowniczego w Szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko Dyrektora;
8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli;
10) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.”
2) §37. otrzymuje następujące brzmienie:
,,Zadania i obowiązki Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz Członków Rady
Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania
zebrań, działalność Rady Pedagogicznej określa Regulamin opracowany przez Radę
Pedagogiczną wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły. Regulamin nie może
być sprzeczny ze Statutem Szkoły.”
2. W rozdziale 1-Informacja Ogólna o Pracy Szkoły wprowadza się następujące
zmiany:
1) w §48 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, który może być
prowadzony na zasadach “ogólnych” i jako “oddział sportowy”.
3. W rozdziale 4-Organizacja Zajęć Rewalidacyjnych wprowadza się następujące
zmiany:
1) w §61 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie:
,,2. Szczegółowe warunki organizacji zajęć rewalidacyjnych reguluje Rozporządzenie
Ministra Właściwego ds. Oświaty.”
4. W rozdziale 6-Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §71 po ustępie 2 wprowadza się ustęp 2a w brzmieniu:
,,2a. Cele szczegółowe:

1) Celem orientacji zawodowej w klasach I-III jest wstępne zapoznanie uczniów
z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i
proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji
edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań;
2) Celem orientacji zawodowej w klasach IV-VI jest poznawanie własnych
zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy,
kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i
edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych
sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań;
3) Celem doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII oraz oddziałach
gimnazjalnych jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowana
kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i
zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, oraz
informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.”
2) w §71 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie:
,,3.Doradztwo zawodowe jest realizowane:
1) w klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w oddziałach gimnazjalnych
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w oddziałach gimnazjalnych
na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
5) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez
uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.”
3) w §71 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie:
,,4. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego uwzględniają poznanie siebie,
świat zasobów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, planowanie
własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.”
4) w §74 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego:
1) w klasach I-VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową,
która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami,
kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz
pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w oddziałach
gimnazjalnych mają na celu wspieranie uczniów w procesie
przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego

etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań,
uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu
edukacji i rynku pracy.”

5) w §75 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania
związane z realizacją doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć związanych z zakresu doradztwa zawodowego;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym
nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami
lub pedagogami programu;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekująch się
oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie działań określonych
w programie;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez
Szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji
edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.”

6) w §75 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 2. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania realizuje wskazany przez
Dyrektora Szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się
oddziałem, pedagog lub psycholog.”
7) w §76 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 2. Działania związane z doradztwem zawodowym są kierowane do uczniów,
nauczycieli, rodziców.”
5. W rozdziale 11-Świetlica Szkolna wprowadza się następujące zmiany:
1) w §81 ustęp 9 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 9. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin wydany zarządzeniem
Dyrektora Szkoły.”
6. W rozdziale 13-Biblioteka Szkolna wprowadza się następujące zmiany:
1)w §83 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. W Szkole działa biblioteka szkolna.”

2)w §83 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Biblioteka mieści się w budynku Szkoły przy ulicy Żytniej 71. Składa się z
pomieszczenia przeznaczonego do gromadzenia, przechowywania, wypożyczania
księgozbioru oraz korzystania z czytelni. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej
zbiorów uczniom i nauczycielom zgodnie z Regulaminem biblioteki wprowadzonym
zarządzeniem Dyrektora Szkoły.”
3)w §83 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.”
4)w §83 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Zadaniem biblioteki szkolnej jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
w tym podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów
do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych;
11) wypożyczanie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych, przekazywanie
materiałów ćwiczeniowych.”
7. W rozdziale 14- Zespoły Nauczycielskie, zasady ich pracy, rodzaje i ich zadania
wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział otrzymuje brzmienie: ,,Warunki i Tryb Pracy Zespołów Nauczycielskich”
2) W §86 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 2. Każdy z nauczycieli należy do minimum jednego zespołu przedmiotowego.”
3)

§87. otrzymuje nowe brzmienie:

,, 1. Zespoły problemowo – zadaniowe zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb
zarządzeniem Dyrektora Szkoły
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu
opracowanie poszczególnych zadań.”
8. W rozdziale 2- Prawa i Obowiązki Uczniów wprowadza się następujące zmiany:
1) w §125 po ustępie 2 wprowadza się ustęp 2a w brzmieniu:
,,2a. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole:
1) W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych w
Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą
złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty zajścia.
Po tym terminie skargi nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi adresowane do
Dyrektora Szkoły muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis
zaistniałej sytuacji.
2) Każdą skargę osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty złożenia.
3) Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.
4) Skargi rozpatruje Dyrektor Szkoły, który w celach doradczych może powołać Zespół
w składzie:
a) Wicedyrektor Szkoły
b) Pedagog szkolny
c) Psycholog szkolny
c) Opiekun Samorządu Uczniowskiego
5) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły,
decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
6) Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do
właściwości rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi. W
uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni od daty
zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź pisemną
Dyrektor Szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą.
7) Szkoła informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania
skarg w szkole oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w
przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka.”
9. W rozdziale 4- Zasady wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń wprowadza się następujące zmiany:
1) w §130 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie:
,,3. W szkole obowiązuje zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów (np. słuchawek).”
2) w §130 ustęp 4 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
,,5) fotografowanie.”

10. W rozdziale 2- Zadania Nauczycieli i Innych Pracowników Szkoły w Zakresie
Zapewniania Bezpieczeństwa Uczniom wprowadza się następujące zmiany:
1) w §138 ustęp 5 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 5. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych
przez Dyrektora według harmonogramu dyżurowania, zasady ich pełnienia określone są
w regulaminie dyżurów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły.”
2) w §138 ustęp 7 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 7. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom
biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace na rzecz Szkoły i
środowiska mogą być wykonywane przez uczniów po zaopatrzeniu ich w odpowiedni
sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.”
3) w §138 ustęp 10 otrzymuje nowe brzmienie:
,, 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia na kompleksie boisk i placu zabaw zgodnie z
regulaminami wprowadzonymi zarządzeniem Dyrektora Szkoły wykonuje wszelkie
czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo.”
4) w §138 ustęp 15 otrzymuje nowe brzmienie:
,,15. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w regulaminie organizacji wycieczek szkolnych i
zagranicznych, obowiązujących w Szkole wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora
Szkoły.”
11. W rozdziale 3- Wicedyrektor wprowadza się następujące zmiany:
1) w §146 ustęp 1 punkt 12) otrzymuje nowe brzmienie:
,,12) opracowywanie planów związanych z organizacją pracy szkoły;”
2) w §146 ustęp 1 punkt 38) otrzymuje nowe brzmienie:
,,38) wykonywanie innych poleceń Dyrektora;”

