Aneks nr 2
do Statutu Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu
uchwalony dnia 13 lutego 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły

Uchwała nr 15/2018/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu
z dnia13. 02. 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii
Nałkowskiej w Poznaniu uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu wprowadza się
następujące zmiany:
Z podstawy prawnej skreśla się :





Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Art. 82 ust. 2 ( Dz. U. z 2017 r.
poz.59 ze zm. )
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.poz.1189 ze
zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r. po. 1666 )

Do podstawy prawnej dodaje się:
 Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki ( Dz. U. z 2018 r. poz.1055 )
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1675)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Art. 82 ust. 2 ( Dz. U. z 2018 r.
poz.996 )
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze
zmianami )
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r w sprawie wykazu zajęć prowadzonych
bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno –
pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1601 )
§2
Ulega zmianie podstawa prawna Statutu i przyjmuje brzmienie zgodne z zapisami § 1 i § 2
niniejszej uchwały

§3
1) Dział VIII Uczniowie szkoły.
Rozdział 5 Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych.
§ 111.
1. Zmiana w pkt. 1 wykreśla się słowo „bezwzględny”.
2. Skreśla się pkt 4.
3. Zmiana w pkt 6 po wyrazie „wicedyrektora” dodaje się „ i w obecności nauczyciela”
punkt otrzymuje brzmienie:
„ W uzasadnionych przypadkach uczeń może korzystać z telefonu stacjonarnego
i komórkowego w miejscach do tego przeznaczonych (sekretariat Szkoły, gabinety:
pedagoga, psychologa, wicedyrektora i w obecności nauczyciela)”.
4. Zmiana pkt. 10, po wyrazie „Szkoły” dodaje się „ na czas pobytu ucznia w szkole”.
punkt otrzymuje brzmienie:
„Naruszenie przez ucznia powyższych zasad skutkuje odebraniem przez nauczyciela
telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego i zdeponowaniem go
w sekretariacie Szkoły na czas pobytu ucznia w szkole. Przed odebraniem telefonu
przez nauczyciela uczeń zobowiązany jest go wyłączyć (może na własną
odpowiedzialność usunąć z telefonu komórkowego Kartę SIM). W przypadku
odmowy wyłączenia telefonu, nauczyciel wyłącza urządzenie w obecności ucznia”.
5. Zmiana pkt. 12, punkt otrzymuje brzmienie:
Uprawnionym do odbioru telefonu lub urządzenia elektronicznego z depozytu jest
uczeń po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
Dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
W przypadku gdy telefon jest odebrany uczniowi po raz trzeci, to skutkuje to
obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z Kartą informacyjną o zachowaniu ucznia.
6. Skreśla się pkt 15.
§4
2) Dział IX Wewnątrzszkolny system oceniania.
Rozdział 11 Ocenianie zachowania
§ 131.
1. Zmiana dotyczy pkt. 4
Zmiana Karty informacyjnej o zachowaniu ucznia.
Uchwała została przyjęta ilością głosów:
1. Za: 48
2. Przeciw : 0
3. Wstrzymało się : 0
4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem :56
5. Obecnych : 48

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

