
Aneks nr 1 

do Statutu Szkoły Podstawowej 

 im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży  

z dn. 25. 10. 2017roku 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1  w ust 1 otrzymuje brzmienie:  

Szkoła Podstawowa imienia Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży, zwana dalej „szkołą”, 

jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) niniejszego Statutu. 

 

2) w § 12  w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

nadzoruje pełnienie obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli zespołów przedmiotowych, zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

pozalekcyjnych, godzin wychowawczych; 

 

3) w § 12  w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

organizuje i koordynuje działalność zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych 

w szkole; 

 

4) w § 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

przerwy między lekcjami trwają 5min lub 10 min., a dwie przerwy obiadowe po 20 min.; 

 

5) w § 19 w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

1) Inne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów 

 

6) w § 19  w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

Drużyna Harcerska „Parasol”; 

 

7) w § 19  w ust. 12 uchyla się pkt 4  



 

8) w § 27  w ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

 

9) w § 27  w ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym. 

 

10) w § 27  w ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w 

szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

11) w § 27  w ust. 6 uchyla się pkt 9 

 

12) uchyla się  § 28 

 

13) w § 39  w ust. 3 otrzymuje brzmienie:  



Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, 

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

 

14) w § 42  w pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

Szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe: 

1) w zakresie rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych i sportowych uczniów: 

a) tenis stołowy, 

b) zapasy, 

c) pływanie, 

d) gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, 

e) chór, 

f) koło taneczne, 

g) koło szachowe, 

h)zajęcia plastyczne 

i) Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 

j) zespół wokalno-instrumentalny 

k) koło recytatorsko-teatralne, 

l) zajęcia wyrównywania wiedzy, 

ł) inne. 

 

15) w § 42  uchyla się pkt 2 

 

16) w § 45 uchyla się ust. 1 

 

17) uchyla się § 45 

 

18) w § 47 ust. 13 w pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

4 km – w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych 

 

19) uchyla się  § 54 

 

20) w § 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Uczeń, który rozpoczyna zajęcia od godziny 8.00 pozostaje pod opieką nauczycieli 30 minut 

przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do 

zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy 

do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; 



2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do 

chwili ich zakończenia; 

3) uczniowie rozpoczynający zajęcia później niż 8.00 powinni przybywać do szkoły nie 

wcześniej niż 15 minut przed ich rozpoczęciem 

 

21) w § 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

Opiekę nad uczniami podczas przerw pełnią nauczyciele dyżurujący wg odrębnego 

regulaminu 

 

 

22) w § 57 ust. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze 

 

23) w § 59 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

poinformowania szkoły o nieobecności dziecka 

 

24) § 65 otrzymuje brzmienie:  

1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkół podstawowych 

obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi 

zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 

rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych 

mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i 

samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu 

edukacji i rynku pracy. 
 

3. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 
1) w klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego 

2)  klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

 



4. Zajęcia o których mowa w ust. 3 pkt 1 realizowane są na zajęciach z nauczycielem 

wychowawcą opiekującym się oddziałem. 

 

5. Zajęcia o których mowa ust. 3 pkt 2  prowadzi szkolny doradca zawodowy posiadający 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego. 

 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5, na każdy rok szkolny opracowuje i realizuje we 

współpracy  z innymi  nauczycielami wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

w szkole. 

 

7. Program o którym mowa  w ust. 6 określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, które są zawarte w 

rozporządzeniu MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz 

oddziałów, których dotyczą te działania, 

b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

c) terminy realizacji działań, 

d) osoby odpowiedzialne za realizacje poszczególnych działań; 

1) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty o 

których mowa w ust. 11 -  z uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów, rodziców 

oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

8. Program, o którym mowa w ust. 6, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel 

lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, 

wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

 

9. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania 

związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z 

kierunkiem kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 



3) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, oraz koordynacja jego 

realizacji; 

6) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

doradztwa zawodowego; 

7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 

10. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela w tym, wychowawcę, pedagoga lub psychologa planującego i realizującego 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

11. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować w 

szczególności z pracodawcami, placówkami, szkołami prowadzącymi kształcenie 

zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli lub instytucjami rynku pracy. 

 

12. System uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i jest spójny  z programem 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły oraz programem zajęć z doradztwa 

zawodowego w klasie VII i VIII. 

 

13. Obejmuje różnego rodzaju zajęcia, w tym: 

1) zajęcia warsztatowe; 

2) zajęcia lekcyjne, poświęcone tematyce edukacyjno-zawodowej;  

3) projekcje filmów o zawodach; 

4) wycieczki do zakładów pracy; 

5) konsultacje;  



6) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; 

7) uczestniczenie w Dniach Otwartych Szkół;  

8) możliwość udziału w Targach Edukacyjnych,   

9) praca z informatorami i regulaminami rekrutacyjnymi; 

10) udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego. 

 

14. W czasie zajęć i konsultacji indywidualnych, w których udział mogą brać także rodzice, 

uczniowie powinni otrzymać pełną informację dotyczącą: 

1) diagnozy własnych możliwości i predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań; 

2) ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych i wyższych na terenie powiatu oraz całego 

kraju związanych z zainteresowaniami uczniów, w tym informatorów oraz regulaminów 

rekrutacji; 

3) różnych zawodów i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

 

15. Dyrektor szkoły, w terminie ustawowym, każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 6 

 

25) w § 69 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji i pozyskuje pisemne zgody 

nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

 

26) w § 69 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

Dyrektor decyduje o wprowadzeniu innowacji, prowadzi rejestr innowacji 

 

27) w § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz inne organizacje w miarę potrzeb szkoły 

między innymi: Drużyna Harcerska „Parasol”, Szkolne Koło „Caritas”, Dopuszcza się 

istnienie innych organizacji szkolnych.  

 

28) w § 70 uchylono ust. 3  

 

29) uchyla się  § 73 

 

30) w § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Do zadań pedagoga specjalnego (nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia 

niepełnosprawnego) należy: 



1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni; 

2) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:  

a) stosowanie zasady stopniowania trudności, 

b) włączanie dzieci do prac grupowych tak, aby każde dziecko miało w niej swój wkład,  

c) aktywizowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału w lekcji, 

d) zapewnianie pomocy uczniom niepełnosprawnym w zakresie umożliwiającym im 

przeżycie sukcesu, 

e) stosowanie zasady nagradzania w celu wzmocnienia pozytywnego, wzbudzenia 

aktywności i motywacji do nauki, 

f) zapewnianie miłej i przyjaznej atmosfery na zajęciach; 

3) ustalanie wymagań edukacyjnych dla każdego dziecka z grupy integracyjnej, stosownie do 

jego możliwości i potrzeb; 

4) dobór treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi; 

5) prowadzenie dokumentacji każdego dziecka niepełnosprawnego; 

6) przekazywanie informacji rodzicom dotyczących postępów w rozwoju dziecka, a także 

informowanie o pojawiających się trudnościach w nauce oraz o zaburzeniach zachowania; 

7) udzielanie fachowych wskazówek dotyczących pomocy i metod pracy z dzieckiem 

w domu; 

8) włączanie rodziców do współpracy ze szkołą, specjalistyczną poradnią; aktywizowanie do 

udziału wraz z dzieckiem w szkolnych uroczystościach, wycieczkach, imprezach 

klasowych. 

 

31) w § 76 uchyla się  ust. 5 i 6 

 

32) w § 78 otrzymuje brzmienie: 

Zadania doradcy zawodowego zawarte są w  § 65 ust. 9 

 

33) w § 80 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Pracownicy mogą być nagradzani.  

 

34) w § 80 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

Pracownicy mogą być karani za wykroczenia określone w kodeksie pracy. W wypadku kary 

pracownikom przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z kodeksem pracy. 



 

35) w § 81 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

zakazany jest: makijaż, malowanie paznokci, farbowanie włosów, noszenie wyzywającego 

stroju, propagowanie znaków i symboli subkulturowych i grup nieformalnych.  

 

36) w § 83 uchyla się  ust. 6 i 7 

 

37) w § 85 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

wpis do Złotej Księgi – uczniowie klasy 8, których średnia jest większa lub równa 5,0; 

 

38) w § 85 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 

stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej (Uchwała Radu Gminy Kraśnik) 

 

39) w § 85 uchyla się  ust. 3 

 

40) w § 91 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

na tydzień przed rocznym i semestralnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu; 

 

41) w § 91 ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

przed rocznym i semestralnym zebraniem Rady Pedagogicznej poinformowanie ucznia i 

jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

 

42) w § 103  pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według 

następującej skali: 

 

Lp. Nazwa oceny 

Stopień 

wyrażony 

cyfrą 

Skrót 

oceny 

1 Celujący 6 cel 

2 Bardzo dobry 5 bdb 

3 Dobry 4 db 

4 Dostateczny 3 dst 

5 Dopuszczający 2 dop 

6 Niedostateczny 1 ndst 

 

43) w § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali: 



 

Lp. Nazwa oceny Skrót oceny 

1 Wzorowe wz 

2 Bardzo dobre bdb 

3 Dobre db 

4 Poprawne popr 

5 Nieodpowiednie ndp 

6 Naganne ng 

 

44) w § 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców) w formie 

ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.  

O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie 

pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego). 

 

45) w § 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Za sprawdzian pisemny (klasówkę, kartkówkę) uznaje się każdą kontrolną, pisemną pracę 

ucznia obejmującą omówiony zakres treści podstawy programowej przeprowadzanych z 

całą klasą. 

 

46) w § 109 ust. 3 pkt. 3otrzymuje brzmienie: 

poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty 

rozdania prac; Uczeń poprawia pracę tylko raz; 

 

47) w § 109 ust. 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

sprawdziany pisemne są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; W ciągu 

tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne. W ciągu dnia 

– jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem w 

dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie 

zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów; 

 

48) w § 109 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Każdy sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) wykraczając poza podstawę 

programową. 

 

49) w § 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z 

jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-11-2018&qplikid=1#P1A329


1) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych, 

2) dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Musi się on odbyć w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

 

 

50) w § 115 uchyla się ust. 2, 3, 4 

 

51) w § 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz  

w innych sytuacjach, wskazanych przez Dyrektora Szkoły i organ prowadzący.  

 

52) w § 117 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Ceremoniał szkolny obejmuje: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) pasowanie pierwszoklasistów na uczniów; 

4) Dzień Patrona; 

5) pożegnanie uczniów kończących szkołę; 

6) zakończenie roku szkolnego; 

7) udział sztandaru szkoły z asystą w miejskich obchodach świąt państwowych takich jak: 

Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz na 

zaproszenie innych szkół i instytucji. 

 

53) w § 117 ust. 5otrzymuje brzmienie: 

 Do stałych elementów ceremoniału szkolnego należą: 

1) udział sztandaru szkoły; 

2) odegranie hymnu państwowego; 

3) odśpiewanie hymnu szkoły; 

4) okolicznościowe przemówienie dyrektora; 

5) udział zaproszonych gości. 

 

54) w § 117 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 Do obowiązków ucznia związanych z ceremoniałem szkolnym należy: 



1) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

2) kultywowanie tradycji szkoły; 

3) podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych. 

 

 

 

55) w § 117 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym 

Szkoły. Wyboru uczniów do pocztu dokonuje wychowawca klasy spośród kandydatów 

zgłaszanych przez uczniów klas VIII. 

 

56) w § 117 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 Uroczystości szkolne, oprócz stałych elementów wymienionych w ust. 2 obejmują: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego - uroczystość ogólnoszkolna: 

a) wystąpienie zaproszonych gości, 

b) komunikaty, 

c) spotkania uczniów z wychowawcami; 

2) Dzień Edukacji Narodowej: 

a) wręczenie wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym 

dyplomów wyróżnień i nagród, 

b) wystąpienie zaproszonych gości, 

c) występ uczniów z okolicznościowym programem artystycznym; 

3) pasowanie pierwszoklasistów na uczniów: 

a) złożenie ślubowania przez uczniów na sztandar, 

b) wystąpienie przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, 

c) program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów, 

d) pasowanie na uczniów, 

e) spotkania w oddziałach z wychowawcami i rodzicami; 

4) Dzień Patrona: 

a) Msza Święta z udziałem całej społeczności szkolnej, 

b) oficjalne uroczystości związane z rocznicą nadania imienia i sztandaru, 

c) montaż literacko-muzyczny poświęcony patronowi w wykonaniu uczniów szkoły, 

d) w dniu tym zawieszone są zajęcia lekcyjne; 



5) Pożegnanie uczniów kończących Szkołę: 

a) wręczenie wyróżniającym się uczniom nagród, dyplomów i wyróżnień, 

b) wręczenie rodzicom wyróżnionych uczniów listów gratulacyjnych, 

c) wręczenie listów z podziękowaniami dla osób zasłużonych dla szkoły, 

d) przemówienia zaproszonych gości, 

e) pożegnanie uczniów kończących szkołę przez samorząd szkolny, 

f) uroczyste przekazanie sztandaru, 

g) montaż słowno – muzyczny, 

h) spotkania w oddziałach z wychowawcami klas; 

6) Zakończenie roku szkolnego kl. I – VIII: 

a) odczytanie osiągnięć uczniów,  

b) wręczenie listów z podziękowaniem dla osób zasłużonych dla szkoły, 

c) przemówienie zaproszonych gości, 

d) spotkanie w oddziałach z wychowawcami klas; 

7) Szczegółowa organizacja innych uroczystości ujęta jest w harmonogramie na dany rok 

szkolny. 

 

57) w § 117 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi podczas: świąt państwowych, 

wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych i innych uroczystości 

wynikających z ceremoniału szkolnego. 

 

58) w § 117 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest  

na uroczystościach szkolnych. 

 

59) w § 117 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest  

na uroczystościach szkolnych. 

 

60) § 117 otrzymuje brzmienie: 

Organizacja stołówki szkolnej 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży mogą korzystać 

ze stołówki szkolnej. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa regulamin.  

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce określa organ prowadzący.  



3. Wnioski w sprawie refundacji obiadów składają rodzice we właściwym miejscowo 

Ośrodku Pomocy Społecznej. 


