
Aneks nr 8 

do  Statutu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie 

uchwalony dnia 18 listopada 2021r. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Rozdział 2    Cele i zadania szkoły 

 

§ 8.2 Otrzymuje nowe brzmienie: 

 

§ 8.2. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane  do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

 

W § 8.2 zostają dodane podpunkty w brzmieniu: 

 

1) Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w 

tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. Diagnozę przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez 

niego pracownik szkoły.  
 

2) Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny uwzględnia treści związane z 

przeciwdziałaniem COVID - 19  i profilaktykę chorób zakaźnych na podstawie diagnozy 

czynników chroniących i ryzyka dla szkoły.  

 

3) Program wychowawczo – profilaktyczny jest uchwalany przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, program ten  ustala dyrektor szkoły  z 

organem sprawujących nadzór pedagogiczny. Program ustalony z dyrektorem szkoły  

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 
 

§ 9.5  Zmienia swoje brzmienie: 

 

§ 9.5. Szkoła organizuje pomoc i wsparcie uczniom powracającym ze zdalnego nauczania, 

niweluje skutki psychologiczne powstałe w wyniku nauki zdalnej. 

 



W § 9.5 zostaje dodany podpunkt w brzmieniu:  

 

1) Po przeprowadzeniu diagnozy w szkole udziela się wsparcia dzieciom i młodzieży w 

zakresie budowania relacji rówieśniczych oraz organizuje się konsultacje dla uczniów i 

rodziców przeżywających trudności psychiczne. 

 

Dotychczasowe punkty § 9 5 - 6 zmieniają swoją kolejność odpowiednio na 6 – 7. 

  

Rozdział 4    Organizacja pracy szkoły  

 

§ 23.5  Zmienia swoje brzmienie: 
 

Dyrektor szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli i uczniów o ustalonych w 

danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

Liczba dni dla szkoły podstawowej  wynosi do 8 dni.  

 

 

W § 23.5 zostają dodane podpunkty w brzmieniu: 

 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, 

może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych pod 

warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.  
 

2) Ustalone przez dyrektora szkoły dni wolne mogą być zmienione przez dyrektora szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID -19.  

 

3) W dniach, o których mowa, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – 

opiekuńczych. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w 

zajęciach wychowawczo – opiekuńczych w tych dniach. 

 

4) W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, 

w szkole obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto 

wszystkich pracowników oświaty, jest on wolny od zajęć lekcyjnych.  
 

Dotychczasowy punkt § 23.5 staje się punktem 6. 
 


