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Aneks nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Krzywiniu z dnia 11 września 2018 r. 
 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

1. w § 1: 

a) ust. 1 pkt 5  otrzymuje brzmienie:  

„5) dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i  Radach 

Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół 

w Krzywiniu,”; 

2. w § 2: 

a) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Zespół Szkół w Krzywiniu Przedszkole Samorządowe im. Majki Jeżowskiej 

w Krzywiniu (64 – 010 Krzywiń, ul. Strzelecka 13),”; 

3. w § 3: 

a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) Przedszkole Samorządowe im. Majki Jeżowskiej w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13, 

budynek oznaczony literą  A,”; 

4. w § 6: 

a) ust 1 pkt 3 lit.c otrzymuje brzmienie:  

a) „c) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańczej Kompanii 

Krzywińskiej, Gimnazjum , Liceum Ogólnokształcącego im. Kajetana 

Morawskiego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego 

w Krzywiniu.” 

b) ust 1 pkt 3 lit d uchyla się, 

c) ust 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

        „4 Samorząd Uczniowski w skład którego wchodzą: 

a) zarząd działający w budynku A, 

b) zarząd działający w budynku B.” 

5. w § 7: 

a) ust 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
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„ 11) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radami 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim,”; 

b) ust 1 pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„ 26 może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; nie dotyczy to 

ucznia objętego obowiązkiem szkolnym; w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na 

wniosek dyrektora , może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej 

szkoły,” 

6. W § 10: 

a) ust 1 otrzymuje brzmienie:  

„ 1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Zasady wybierania i 

działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów są zarządy Samorządu Uczniowskiego określone w regulaminach.”; 

b) ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem.”; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:”; 

d) ust 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego.” 

7. w § 11:  

a) ust 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom poprzez swoje 

reprezentacje: Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski.”; 
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b) ust 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych zebrań tych organów.”; 

8. w §12: 

a) ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Ustala się 10 minutowe, 15 minutowe i 20 

minutowe przerwy międzylekcyjne. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć.”; 

9. w § 21: 

a) ust.2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Nagrody przyznają: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, Samorząd Uczniowski, 

Rady Rodziców i inni.” 

10. w § 32: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.Nauczyciele i wychowawcy wystawiają oceny przewidywane dla ucznia z 

przedmiotów oraz zachowania najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wychowawca przekazuje rodzicom informację o przewidywanych ocenach 

z poszczególnych przedmiotów oraz przewidywanej ocenie zachowania poprzez 

dziennik elektroniczny Terminem poinformowania rodziców o przewidywanych 

ocenach jest dzień wystawienia ocen przewidywanych przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów ustalony przez dyrektora szkoły.”; 

 

Zmiany uchwaliła Rada Pedagogiczna w dniu 11 września 2018 roku. 
 

 


