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Uchwała nr I/2013/2014 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 

 

z dnia 11 września 2013 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 6 ust. 6, pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psycholo-
giczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc.” 

 
2) w § 6 po ust. 6 dodaje się: 

a) ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.” 

b) ust. 8 w brzmieniu: 
„8. W szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczy-

ciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 
doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.” 

c) ust. 9 w brzmieniu: 
„9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

współpracy z:  
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.” 
d) ust. 10 w brzmieniu: 

„10.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżą-
cej pracy z uczniem oraz w formie:  

1) klas terapeutycznych; 
2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjo-

terapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej  
6) warsztatów; 
7) porad i konsultacji.” 

e) ust. 11 w brzmieniu: 



Rok szkolny 2013/2014 

- 2 - 

„11. Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym 
ich zainteresowania i uzdolnienia. Nauczyciele prowadzą w szczególności:  

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 
rozpoznanie u uczniów:  

a) trudności w uczeniu się; 
b) szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psycho-
logiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy 
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

 Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, informuje innych 
nauczycieli, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. „ 

 

3) w § 27 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edu-
kacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie-

zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze-

żenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż  
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
4) w § 68 ust. 3 po pkt.15 dodaje się pkt.16 w brzmieniu: 

„16. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowa-
nie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń eduka-
cyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.” 

  

§ 2 

 Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Liliana Lipińska 
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Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów 

1. Za -------------------------------------------------------- 45 

2. Przeciw ------------------------------------------------- 0 

3. Wstrzymało się od głosu --------------------------- 0 

4. Członków Rady Pedagogicznej (ogółem) ------ 57 

5. Obecnych ---------------------------------------------- 45 

 

 


