
 
 UCHWAŁA NR 2/ 2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 
z dnia 13.11.2018 r. 

 
w sprawie 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) uchwala się co następuje: 

 

 

 
§ 1. 

 
Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 

 

 

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/ 2018/2019 opracowany przez Zespół Rady  

Pedagogicznej do Spraw Legislacji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1   

do uchwały nr 2   /2018/2019 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 13.11.2018 r. 

 

1.  W § 10. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„W procesie realizacji zadań szkoła współpracuje z organem prowadzącym, organem 
nadzoru pedagogicznego,  innymi szkołami, przedszkolami, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu, Centrum Interwencji 
Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, policją, sądem, strażą 
pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Ligą Ochrony Przyrody, Oddziałem 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 
Fundacją ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa,  Operą Śląską, Muzeum Górnośląskim, Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark, 
Bytomskim Centrum Kultury, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną Filia w Bytomiu, 
Mniejszością Niemiecką w Bytomiu”. 

 
2. W § 19. ust. 28 dodaje się punkt 1 w brzmieniu: 
 „ Warunki realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą w Ośrodku Rehabilitacyjno- 
                Edukacyjno- Wychowawczym określa porozumienie zawarte między dyrektorami  
                Szkoły i Ośrodka”. 
 
3.  W § 38. dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
 
 „Szkoła zatrudnia psychologa, którego zadaniem jest w szczególności: 
 

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub  trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 
ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, 
szkoły, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych  w celu rozwiązywania problemów  
    wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne  
     uczestnictwo ucznia w życiu szkoły, 

  3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach  
     odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  
    i młodzieży, 
 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  
     zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym   
     uczniów, 
 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  
      kryzysowych, 

   7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  



                możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,  
            8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych  specjalistów w: 

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
     możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,  
     predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  
     niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w  
     tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego  
     uczestnictwo w życiu szkoły  
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


