
Aneks nr 2 do  

Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu  

im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu. 

 

 

 Uchwałą nr 3/2020/21 Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2020r. na podstawie art. 72 

ust. 1, w związku z art.82 ust.2  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020 r. poz. 910) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §21 ust.4 dopisuje się Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, umożliwiając uczestnictwo w 

zebraniu wszystkim członkom Rady Pedagogicznej. 

2. W §23 zapis Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków otrzymuje brzmienie: Rada pedagogiczna 

podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały mogą być 

także podejmowane w sposób obiegowy i przy wykorzystaniu środków komunikacji na 

odległość, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków 

komunikacji na odległość obecność członków rozumiana jest jako udział w zebraniu. Z 

głosowania sporządzany jest zawsze protokół w formie papierowej. 

3. W §62 dodaje się ust. 4: Wychowawca realizuje zadania poprzez  realizację planu pracy 

wychowawczej z oddziałem, z uwzględnieniem zajęć dotyczących istotnych problemów 

społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony 

środowiska; oraz zmienia się numerację ust. 4 na 5. 

4. W §69 w ust.2 skreśla się pkt. b)intendent, e) kucharka, f)pomoc kuchenna.  

5. W §128  

a) W ust.2 wykreśla się wyrażenie oraz z zajęć religii. Punkt otrzymuje brzmienie: 

Uczeń zwolniony  z ćwiczeń na  lekcjach  wychowania  fizycznego ma obowiązek 

uczęszczania na lekcje, jeśli w tygodniowym planie zajęć są one  umieszczone w 

danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. W przypadku zajęć religii, 

uczeń przebywa w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela. 

b) W ust. 3 wykreśla się wyraz religii. Punkt otrzymuje brzmienie: Uczeń nabiera 

uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, po otrzymaniu decyzji 

Dyrektora Szkoły. 

6. W §82 ust.5 wykreśla się podpunkt b). 

 


