
 

UCHWAŁA NR 9/2020/2021 

RADY PEDAGOGICZNEJ  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki  

w Mińsku Mazowieckim  

 

 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt  1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910)  Rada Pedagogiczna  uchwala: 

 

 

§ 1 

Wprowadzić do Statutu Szkoły nr Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim 

zmiany, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu. 

 

 

§ 3 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Sławomir Domański 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Mińsku Mazowieckim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik do uchwały nr  1 do UHWAŁA NR 9/2020/2021 z dnia 26 sierpnia.2021 r. 

 

 

1) w § 2 uchyla się pkt 19, pkt 20, pkt 21 i pkt 22; 

 

2) w § 4: 

a)  ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„6. Szkoła organizuje dla wychowanków, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki, indywidualne nauczanie na czas określony 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.”; 

b) ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„7. Organizację indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym 

regulują odrębne przepisy.”; 

c) ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: 

„8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

chodzić do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania 

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.”; 

d) ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: 

„10. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym; 

2) indywidualnie z uczniem.”; 

e) ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie: 

„11. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje programy nauczania 

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.”; 

f) ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie: 

„12. Na wniosek rodziców ucznia, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 15, 

dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych 



indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 

programowej kształcenia ogólnego.”; 

g) uchyla się ust. 14;    

 

 w § 14 uchyla się ust. 7; 

 

 w § 65, ust. 3 punkt 4a) otrzymuje nowe brzmienie: 

,,4a) W roku szkolnym 2021/2022 rodzice są informowani o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych na zebraniach z wychowawcą prowadzonych online lub, 

w przypadku nieobecności rodzica, przez dziennik elektroniczny. Odczytanie 

przez rodziców zamieszczonej w dzienniku informacji jest równoznaczne z 

zapoznaniem się przez nich z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi. W 

przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z ww. informacją wychowawca, w 

ciągu 7 dni od daty zebrania, wysyła do rodziców stosowne pismo zwykłą 

pocztą.”;  

 

 w § 66, ust. 5 punkt 4a) otrzymuje nowe brzmienie: 

,,4a) W roku szkolnym 2021/2022 rodzice są informowani o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych na zebraniach z wychowawcą prowadzonych online 

lub, w przypadku nieobecności rodzica, przez dziennik elektroniczny. Odczytanie 

przez rodziców zamieszczonej w dzienniku informacji jest równoznaczne z 

zapoznaniem się przez nich z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi. W 

przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z ww. informacją wychowawca, w 

ciągu 7 dni od daty zebrania, wysyła do rodziców stosowne pismo zwykłą 

pocztą.”. 

 

 uchyla się Dział VIII Organizacja oddziałów przedszkolnych. 

 

 
 

 

 

 


