ANEKS NR 2 /2019
wprowadzający zmiany w Statucie szkoły
Uchwała nr 5 2019/20 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Specjalnych
przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu
z dnia 26 września 2019 r.
wprowadzająca zmiany w statucie placówki
na podstawie:
 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287).
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680
i 1681).
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. nr 100, poz. 908).

Rada Pedagogiczna placówki wprowadza Aneksem nr 2 następujące zmiany w statucie
szkoły:

§1 uchwały
W §2 w punkcie 1 usuwa się punkt 1.3 (dotyczący Publicznego Gimnazjum,
które w wyniku reformy zostało wygaszone). W związku powyższym punkt 1
otrzymuje brzmienie:
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1.1
Publiczne Przedszkole przy zakładach opieki zdrowotnej;
1.2
Publiczna Szkoła Podstawowa przy zakładach opieki zdrowotnej;
1.3
Publiczne Liceum Ogólnokształcące przy zakładach opieki zdrowotnej zwane
dalej „Liceum”.
2) W §3 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zespół obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci w wieku przedszkolnym,
uczęszczające do szkoły podstawowej oraz liceum przebywające na leczeniu
w podmiotach leczniczych wymienionych w § 2 p. 2.

1)

3) W §5 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi przebywającymi na leczeniu
szpitalnym z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości psychofizycznych w:
przedszkolu, szkole podstawowej, liceum i zespole pozalekcyjnych zajęć
wychowawczych:
4)
W §5 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Cele i zadania szkoły podstawowej i liceum:

5)

W §6 punkt 3.13 otrzymuje brzmienie:

3.13 powoływania komisji do
oraz organizowania jego przebiegu;

przeprowadzenia

egzaminu

ósmoklasisty

6) W §9 punkt 8 oraz 8.1 i 8.4 otrzymują nowe brzmienie:
8. Organizacja szkoły podstawowej i liceum:
8.1 szkoła podstawowa i liceum są placówkami feryjnymi;
8.4 podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkoły są zespoły klasowe złożone
z różnych klas szkoły podstawowej, liceum i zespoły pozalekcyjnych zajęć
wychowawczych;

7) W §10 punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:
7. W zależności od potrzeb oddziału leczniczego zajęcia wychowawcze realizowane
są również w soboty i niedziele.

8) W §12 do punktu 13 (Zadania i kompetencje wicedyrektora) wprowadza się punkt
13.10, który otrzymuje brzmienie:
13.10 w sytuacji nieobecności lub braku kierownika zajęć pozalekcyjnych przejmuje
jego obowiązki i kompetencje.

9) W §20 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. Oceny cząstkowe, począwszy od klas IV – VIII szkoły podstawowej, poprzez klasy
liceum, ustala się przyjmując sześciostopniową skalę ocen: (dalej bez zmian)
W §21 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w klasach I – III, IV-VIII szkoły
podstawowej oraz w klasach licealnych to: formy ustne, pisemne
oraz praktyczne.
11)
W §24 punkt 1i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

10)

1.
Uczniowie przebywający w szpitalu na wniosek rodziców i prawnych
opiekunów mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.
2.
Organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty odbywa się zgodnie
z Regulaminem CKE i OKE.

§2 uchwały
Wykonanie uchwały i ujednolicenie tekstu statutu powierza się Dyrektorowi Zespołu
Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu.

§3 uchwały
Uchwała wchodzi w życie: z dniem 26 września 2019r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Placówek Specjalnych
przy zoz w Opolu:

