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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany nadania Statutu Szkole Podstawowej w Świerczowie 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Uchwałe Nr XV/160/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu 
Szkole Podstawowej w Świerczowie w statucie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 9. Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą 
programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. Opinia 
o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 30 czerwca; ”;. 

2. do § 36 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„§ 36. 3a Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników 
cyfrowych itp.); 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie uzdolnień we 
wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte 
w treści książek; 

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich 
zakończeniu. 

§ 36. 3b Nauczyciel bibliotekarz w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury 
i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism 
pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 
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d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa; 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów 
prawa szkolnego; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.”;. 

3. § 41 otrzymuje brzmienie: 

„§ 41. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 
odrębne przepisy prawa. 

3. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom 
ustawy o pracownikach samorządowych. 

4. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół/przedszkoli publicznych regulują 
przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy 
wykonawcze. 

5. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia 
w czystości i porządku. 

6. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

4) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi 
oraz współpracownikami; 

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego 
nie zabrania; 

8) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji 
i obsługi niepedagogicznych, ustala dyrektor szkoły. 

8. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na 
zajmowanym stanowisku.”;. 

4. po § 46 dodaje się § 46a i § 46b w brzmieniu: 

„§ 46a. Do zadań pedagoga należy: 
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Nauczyciel pedagog w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, realizuje: 

1) zajęcia w ramach zadań związanych z: 

a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, 
diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo 
w życiu szkoły, 

b) udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się; 
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, 

c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych 
kształceniem specjalnym, 

d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 
w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 
związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; 

2) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego; 

3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

§ 46b. Do zadań logopedy należy: 

a) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy 
głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej, 

b) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy 
logopedycznej, 

c) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach, 

d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń –udzielanie 
instruktażu dla rodziców, 

e) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, 
usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających 
pomocy logopedycznej, 

f) prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we 
wszystkich grupach zerowych, 

g) prowadzenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

h) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

i) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

j) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy, 

k) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 
językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

l) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym, 

ł) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.”;. 

5. w § 49 dodaje się ust. od 4 do ust. 8 w brzmieniu: 

„§ 49. 4. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej 
nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć. 
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5. Sprzeciw może być złożony do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego 
złożenie. 

6. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca oddziału; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję 
poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos 
decydujący ma wychowawca oddziału. 

8. O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica w formie pisemnej.”;. 

6. w § 50 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„§ 50. 14. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca 
się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły; 

2) kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

a) zapoznaje się z opinią stron, 

b) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania 
wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona, 

c) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę 
dyrektorowi szkoły, 

d) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną 
decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły. 

3) w przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 
uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy: 

a) zapoznają się z opinią stron, 

b) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania 
polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona, 

c) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor 
szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4) szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. 
Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że 
uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę; 

5) wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły w toku 
postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową; 

6) wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, 
samorządu uczniowskiego.”;. 

7. § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 56. 1. 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za 
który przeprowadzana jest klasyfikacja.”;. 
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8. w § 57 skreśla się ust. 14, natomiast ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 57. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 
etnicznej lub języka regionalnego- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.”;. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały doprecyzowuje i dostosowuje do obowiązujących przepisów według wskazań

Kuratorium OŚwiaty w OpoluStatut Szkoły Podstawowej w Świerczowi przyjęty Uchwałą Nr XV/160/2020

Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r.

Sporządził: Iwona Wilczyńska
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