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Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2017r.                                     

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Uchwałą nr 1 /19/20 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy                  

z dnia 29 sierpnia 2019r.,  

 

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy 

 

na podstawie: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483  

z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2009 r. Nr 114 poz. 946) 

2. Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.: przyjęta przez Polskę  21 września 

1990 r.; 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 05.07.2019r.) 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony z 08.07.2019r.) 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony                                

z 04.04.2019r.) 

7. Ustawa z dnia 2 lutego1996 r.- Kodeks Pracy (tekst ujednolicony czerwiec 2019r.) 

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie zasad  

i techniki prawodawczej (tekst jednolity 26.02.2016r.) 

9. Akty wykonawcze do ustaw 

10. Uchwała Rady Miasta nr XXXI/417/08 z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie powołania 

Zespołu Szkół i Placówek nr 1  

11. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki – Dz.U. 2016 poz. 744 
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wprowadza się następujące zmiany  

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 62 im. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki               

w Bydgoszczy: 

1. Nazwa placówki odtąd otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Żołnierzy  

1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 

2. Rozdział 1 § 7 pkt. 2 ppkt. 4 – wykreślono; otrzymuje dodatkowy podpunkt 6 o treści: 

Dzień Patrona Szkoły. 

3. Rozdział 2 § 10 pkt 2 ppkt b) otrzymuje brzmienie: w przypadku nieobecności ucznia 

w szkole, rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić 

wychowawcę klasy. 

4. Rozdział 3 § 11 pkt. 1 ppkt. 6) otrzymuje brzmienie zajęcia wychowania do życia w 

rodzinie. 

5. Rozdział 3 § 12 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę 

warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, 

ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze                

6 dni. W dniach tych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo                    

– opiekuńczych.  

6. Rozdział 3 § 20 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ze świetlicy mogą korzystać również 

uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły spoza rejonu. 

7. Rozdział 3 § 23 pkt. 3 ppkt. 9) otrzymuje brzmienie: Bydgoskiego Ośrodka 

Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 

12. 

8. Rozdział 5 § 41 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: w szkole mogą być tworzone następujące 

zespoły: 1). Planu pracy szkoły, 2). Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej,                       

3). Zespół do spraw wychowawczych, 4). Zespół do spraw nowelizacji Statutu, 5). 

Zespół do spraw Zasad Wewnętrznego Oceniania, 6). Zespół do spraw programu 

profilaktyczno – wychowawczego. 

9. Rozdział 5 § 48 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 1) sekretarz szkoły, 2) starszy 

rzemieślnik, 3) samodzielny referent ds. administracji, 4) starszy woźny, 5) 

sprzątaczka, 6) szatniarka, 7) intendent, 8) szef kuchni, 9). Kucharz, 10) pomoc 

kuchenna. 

10. Rozdział 5 § 48 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: do zadań szefa kuchni należy w 

szczególności: sporządzanie wspólnie z intendentem jadłospisów, przygotowywanie i 

wydawanie posiłków, sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń 

kuchennych, kierowanie pracą stołówki szkolnej; pkt. 11 otrzymuje brzmienie: do 

zadań kucharza należą: przygotowywanie i wydawanie posiłków, utrzymywanie 

należytej czystości w pomieszczeniach kuchni i stołówki, sprawdzanie właściwego 

zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych; pkt. 11 otrzymuje numerację 12. 
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11. Rozdział 7 § 52 otrzymuje brzmienie:  

Zasady ubioru ucznia:  

pkt. 1. Strój ucznia jest czysty, zasłania plecy, brzuch, bieliznę osobistą, nie posiada 

symboli grup nieformalnych czy subkultur młodzieżowych, elementów obraźliwych, 

agresywnych.  

pkt. 2 W szkole obowiązuje zakaz: a.  farbowania włosów; b. stosowania makijażu, 

malowania paznokci i noszenia sztucznych; c. noszenia butów na wysokim obcasie;  

d. noszenia kolczyków przez chłopców - dopuszczalne jest noszenie małych 

kolczyków w uszach przez dziewczęta.  

pkt. 3. W czasie uroczystości szkolnych i egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego: 

strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie, spódnica).  

pkt. 4. W czasie wyjść: strój dostosowany do miejsca wyjścia, charakteru imprezy.  

pkt. 5. Nieprzestrzeganie standardu ubioru ucznia podlega karze zgodnie z zasadami 

określonymi w ZWO. 

12. Rozdział 7 § 54 pkt. 5 ppkt. 5 otrzymuje brzmienie: pisemną naganę wychowawcy 

klasy  z jednoczesnym obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień za każdym 

razem 

ppkt. 6 otrzymuje brzmienie: naganę dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub 

nauczycieli w obecności rodziców ucznia z jednoczesnym wpisem do akt i obniżeniem 

oceny zachowania do oceny nagannej.  

 


