
Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2018r. 

 

Aneks nr 1 

do Statutu Szkoły Podstawowej w Jabłkowie 

 

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203                  

i 2361); 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 

 

wprowadza się następujące zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej w Jabłkowie :  

1. W § 7g uchyla się ust 1, dodając ust 1a,  1b w brzmieniu: 

1a. Od 1 września 2018r szkoła wprowadza się  w szkole w klasach I-VIII  

internetowy ,,System kontroli frekwencji i postępów w nauce’’ firmy ,,LIBRUS’’ , 

zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole 

ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji  oraz ewidencji 

zrealizowanych tematów przez nauczycieli obowiązkowych zajęć szkolnych. 

1b.  Forma papierowa dziennika obowiązywać będzie przy ewidencji zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć świetlicowych oraz zajęć pozalekcyjnych (koła 

zainteresowań i koła przedmiotowe) oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uczniów Oddziału Specjalnego w Pawłowie Skockim. 

2. W § 7g uchyla się ust 3, ust 4, ust 5, ust 6, ust 7,  

3. W §18 wprowadza się ust 6, ust 7, ust 8, ust 9, ust 10, ust 11 w brzmieniu:  

6.  Świetlica  w szczególności organizuje:  

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie 

zajęć w tym zakresie;  

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;  

3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

 4) wyrównywanie szans edukacyjnych;  

5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;  

6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na 

świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;  

7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków  kultury 

życia codziennego; 

 8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia;  

9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną;  

10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;  

11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach; 



 12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi;  

13) współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

7.  Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców 

dla grupy co najmniej 25 uczniów.   

8. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba 

uczniów nie powinna przekraczać 25.   

9. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy 

zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.  

10. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze,  

plastyczno–techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia  

rekreacyjno–sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.   

11. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 


