
Uchwała nr 18/2017/18

Rady Pedagogicznej 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w SZCZYTNIE

z dnia 22.02.2018 r. 

w sprawie zmian w statucie 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z

2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:

§ 1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1. DZIAŁ IV Rozdział 4 
§ 74 ust.2 dopisuje się:

.
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 
działalności innowacyjnej

1) W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 
inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2) Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały 
informacyjne związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody 
pracy. 

3) Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor szkoły 
wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i 
udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.

4) Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność 
treści i metod z przyjętymi ustaleniami.

5) W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, 
Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie 
stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do 
zaopiniowania.

6) Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest 
wiążąca.

Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. w 

2. § 76 ust.3 pkt1 dopisuje się:



g) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
uczniów poprzez: wycieczki integracyjne, interdyscyplinarne koła zainteresowań, spotkania,  
imprezy edukacyjne i in.

oraz

w ust.3 dopisuje się (pkt 3)

3) w zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
 
a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
b) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 
wychowania czytelniczego w rodzinie;  
c) współudział rodziców w imprezach czytelniczych;
d) korzystanie ze zbiorów gromadzonych w bibliotece;
e) informowania o aktywności czytelniczej dzieci;
f) możliwości wglądu do dokumentów szkoły.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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