UCHWAŁA nr 16/2018/2019

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie
z dnia 30 października 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Będzinie.
Na podstawie art. 80 ust.2 pkt.1, w związku z art.82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. Poz.996) uchwala się, co następuje:

§1
W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie
wprowadza się następujące zmiany:
W § 4 (Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej) w ust.8 uchyla się pkt.9).
W § 5 (Kształcenie uczniów niepełnosprawnych) w ust.16 wykreśla się: "asystent", w ust.20
uchyla się pkt.2) oraz w ust.21 uchyla się pkt.2)
W § 15 (Dyrektor Szkoły) w ust.4 wprowadza się punkt 4) w brzmieniu: "zezwala
na indywidualny program/tok nauki"
W § 25 (Organizacja wychowania i opieki) ust.3 w dotychczasowym brzmieniu:
"Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów", otrzymuje brzmienie:
"Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie
w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników
ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, opracowywanej w każdym roku szkolnym." oraz ust.5
w dotychczasowym brzmieniu: "Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek
realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się
w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.",
otrzymuje brzmienie:
"Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować Program
Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach
zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, podczas zajęć pozalekcyjnych, a także
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej".
W § 26 (Baza szkoły) ust.1 w pkt.2) wykreśla się "i czytelni" zostawiając "biblioteki"

W § 29 (Nauczyciele - wychowawcy) w ust.9 skreśla się przedrostek "pre" zostawiając
"orientacja"
W § 31 (Zadania specjalistów realizujących w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną)
uchyla się ust.4.
W § 52 (Organizacja doradztwa zawodowego) ust.3 w dotychczasowym brzmieniu: "Zajęcia
doradztwa zawodowego prowadzi doradca zawodowy lub wyznaczony przez Dyrektora
szkoły nauczyciel realizując następujące zadania:
1) uchylono,
2) uchylono,
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów,
4) uchylono,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej." otrzymuje brzmienie:
"Zajęcia doradztwa zawodowego prowadzi doradca zawodowy lub wyznaczony przez
Dyrektora szkoły nauczyciel realizując następujące zadania:
1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania
związane z realizacją doradztwa zawodowego;
2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII
3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologiem lub pedagogami,
programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w terminie do 30 września każdego roku szkolnego oraz koordynacja jego
realizacji;
4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się
oddziałami, psychologa lub pedagogów, w zakresie realizacji 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."
oraz do ust.6 po pkt 3) dodaje się: "oraz współpracę z pracodawcami, placówkami
kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkołami prowadzącymi kształcenie
zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli lub instytucjami rynku pracy."

§2
Statut Szkoły uchwalony 29 listopada 2017r., zmiany uchwalone dnia 30.10.2018 roku tekst
jednolity, zmiany uchwalone dnia 31.08.2018 roku tekst jednolity, zmiany uchwalone
12.09.2018 roku tekst jednolity, na podstawie obecnej uchwały posiada tekst jednolity
z dniem 30.10.2018r.

§3
Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z uchwały czyni się Dyrektora Szkoły.

§4
Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego
Za 36
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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