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Uchwała nr 23/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

 im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach 

z dnia 25 września 2019r.  

w sprawie zmian w Statucie  

Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach 

 

      na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

1. W § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

Obwód szkoły określa Uchwała nr VII/40/19 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 czerwca 

2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Nowe Piekuty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

 

2. W § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej. 

 

3. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

            1. Szkoła, realizując cele, zadania i obowiązki określone w przepisach, przetwarza 

dane osobowe w zakresie niezbędnym dla ich realizacji.    

2. Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni w szkole lub wykonujący pracę w 

szkole są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych  

w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji 

seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 

religijnych lub światopoglądowych uczniów. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się:                                                                                             

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;                                                                                       

2) jeżeli rodzice (prawni opiekunowie)  ucznia  wyrazili   zgodę na  ujawnienie  określonych 

informacji;                                                                                                                                                

3) w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne.  

 

4. W § 13 ust. 1, 2 i 3  otrzymują brzmienie: 
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            1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;  

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli                                 

i rodziców.  

2. Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje zespół składający się z pedagoga 

szkolnego, nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły  i delegowanych przez radę 

rodziców jej przedstawicieli 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. 

3.  Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły albo 

upoważniony przez niego nauczyciel (zespół nauczycieli).  

5. § 21 otrzymuje brzmienie: 

          1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod 

opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczycieli prowadzących 

zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1, są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

dyżurowania, 

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach, 

d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania 

pomocy medycznej, 

e) zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków; 

3) opiekunowie pracowni opracowują ich regulaminy i na początku roku szkolnego 

zapoznają z nimi uczniów; 

4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciele prowadzący zajęcia wykonują 

wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem 

sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska.  

        2. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania 

swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dzieci i troszczyć się o ich 

bezpieczny pobyt w szkole. 
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6. Po § 21 dodaje się rozdział 6 w brzmieniu: 

Rozdział 6 

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami 

     §22. 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje 

profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 

 2. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie 

profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia, 

określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części 

dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla 

dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń 

stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie, 

określonych  w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców 

(prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów. 

 3. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest: 

1)  zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole; 

2)  zagwarantowanie uczniom dostępu do gabinetów stomatologicznych; 

3) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

   4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami  sprawują odpowiednio: 

1) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej 

zlokalizowanym w szkole; 

2) lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym wskazanym przez organ prowadzący szkołę 

na podstawie zawartego porozumienia z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą z 

zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. 

   5. Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej przed udzieleniem świadczenia 

zdrowotnego. 

                6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo wyboru innego miejsca 

udzielania świadczeń stomatologicznych. 

                7. Wychowawcy klas na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców 

informują rodziców (prawnych opiekunów) o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do 

wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy 

realizującego opiekę.  

                8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) albo pełnoletnimi uczniami poprzez: 

1) przekazywanie informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym uczniów, 

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami, 

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2)   informowanie i wspieranie rodziców lub pełnoletnich uczniów w:  

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, 

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 
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3) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów. 

 9. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły, 

nauczycielami i pedagogiem szkolnym.  

           10. Współpraca, o której mowa w ust. 9, polega na podejmowaniu wspólnych działań 

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych 

oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów szkoły, a także doradzaniu 

dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków                           

i warunków sanitarnych w szkole.  

           11. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół 

ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu do czasu przybycia rodziców. Decyzję  

o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa 

medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

           12. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są obowiązane do 

przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy 

informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem 

zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności  i godności uczniów w czasie udzielania im 

świadczeń zdrowotnych.  

           13. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu 

zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności 

podczas pobytu ucznia w szkole ustalają wspólnie: lekarz, pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania, rodzice (prawni opiekunowie),  dyrektor szkoły.  

            14. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności 

podczas pobytu ucznia przewlekle chorego w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za 

ich pisemną zgodą oraz pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

            15. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczycieli lub 

pracowników niepedagogicznych, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu 

postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do 

potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 7. W § 44 ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania 

danych osobowych przez szkołę  z przepisami o ochronie danych osobowych oraz kontroluje 

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przez wszystkich pracowników 

8. W § 73 ust. 1  uchyla się pkt 5.  

 

9.  W § 75 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

realizowanie działań wynikających z programu, o którym mowa w § 74 ust. 1. 

 

10.  Uchyla się § 157. 

 

11.  W § 161 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

Szkoła jest monitorowana całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz). Cele, zakres oraz sposób 

zastosowania monitoringu określają przepisy Kodeksu pracy, ustawy – Prawo oświatowe oraz 

regulamin monitoringu wdrażany zarządzeniem dyrektora szkoły po uprzednich konsultacjach 
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z organami szkoły, ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem 

prowadzącym szkołę i uwzględnieniu wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa. 

 

12.  Uchyla się § 173. 

 

13.  Uchyla się § 174. 

 

14.  Uchyla się § 175. 

 

15.  Uchyla się § 176. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

................................................................................. 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 

 

 


