
UCHWAŁA NR 1 2021/2022 

Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w statucie         

Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie 

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( Dz.U.    z 

2017 r. poz.59) uchwala się co następuje: 

 

§1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1.W rozdziale 1 §1 ust.19 otrzymuje brzmienie: Obwód szkoły określa uchwała Nr VI/138/2019 Rady      

   Miejskiej w Koszalinie z dnia z 23.05.2019.    

2. W rozdziale 3 § 12  ust.2 otrzymuje brzmienie:  Pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno- 

     porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna 

     się od godziny 7.15 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.  

3. W rozdziale 8 § 31 ust. 3 pkt 1 zostaje uchylony. 

4. W rozdziale 8 § 32 ust. 1, 2 i 3 zostaje uchylony. 

5. W rozdziale 10 § 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie: lekcje zaczynają się o godzinie 7.30. 

6. W rozdziale 10 § 52 ust.2 otrzymuje brzmienie: Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w 

    formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,  

    może jednak zostać zmienione.   

7. W rozdziale 14 § 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Strefa ucznia przeznaczona jest jedynie dla uczniów 

    oczekujących na rozpoczęcie swoich zajęć i po ich zakończeniu kiedy oczekują na opiekuna. Pozostali 

    uczniowie spędzają przerwy na korytarzach lub/i wyznaczonych terenach wokół budynku szkoły. 

8. W rozdziale 14 § 81 ust.6 otrzymuje brzmienie: W wyjątkowych sytuacjach wymagających 

     porozumienia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania z  

     telefonu szkolnego, który znajduje się w sekretariacie szkoły.
 
  



9. W rozdziale 15 § 84 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: w przypadku dziewcząt – kolorowa  bluzka/     

    koszula/golf/sweter w spokojnych tonacjach kolorystycznych, spódnica lub spodnie, sportowe 

    obuwie na zmianę; 

10. W rozdziale 15 § 84 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: w przypadku chłopców – kolorowa bluzka/ 

      koszula/golf lub sweter w spokojnych tonacjach kolorystycznych, spodnie dżinsowe lub ubraniowe, 

      sportowe obuwie na zmianę;   

11. W rozdziale 15 § 84 ust.3 zostaje uchylony. 

12. W rozdziale 15 § 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

       Ubiór szkolny powinien być zawsze:  

1) czysty, nieopinający sylwetki, zasłaniający ramiona, brzuch i nogi powyżej kolan z wyjątkiem 

ubioru używanego na zajęciach wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych 

i rekreacyjnych;  

2) taki, w którym dominuje spokojna kolorystyka z akcentami w postaci aplikacji i nadruków, bez 

napisów sprzecznych z systemem wychowawczym Szkoły;  

3)  uzupełniony o czyste i uczesane włosy, w naturalnych kolorach;   

4) nie dopuszcza się makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci, piercingu – poza drobnymi 

kolczykami na sztyft w uszach.  

13. W rozdziale 15 § 84 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

        Strój galowy stanowi:  

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka,  

2) dla chłopców – ciemne spodnie, biała koszula. 

3) Uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz oraz Poczet Sztandarowy Szkoły uzupełniają strój 

galowy o kamizelkę z logo szkoły udostępnianą i zapewnianą przez szkołę. 

14. W rozdziale 15 § 84 ust. 9 otrzymuje brzmienie: Wypełnianie obowiązku noszenia właściwego stroju  

  egzekwują nauczyciele na różnych godzinach lekcyjnych. 

15. W rozdziale 16 § 85 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: wzorowe i bardzo dobre zachowanie. 

16. W rozdziale 18 § 98 otrzymuje brzmienie: Ocenianie zachowania w klasach IV – VIII. 

17. W rozdziale 18 § 98 ust.8 pkt 3 j) otrzymuje brzmienie: nie nosi ubrań z prowokującymi napisami, nie 

      przychodzi do szkoły w butach na wysokich obcasach i koturnach, nie nosi nakryć głowy, w tym 

      czapki, kaptura podczas pobytu w szkole, w okresie letnim ubiera się stosownie (nie odsłania brzucha, 

      zbytnio dekoltu, ramion), nosi strój galowy na uroczystościach szkolnych. 

18. W rozdziale 21 § ust 110 otrzymuje brzmienie: Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania 



   doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.  

W przypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się wprowadzenie nauczania zdalnego lub 

        hybrydowego, regulowanego zarządzeniem dyrektora szkoły, w oparciu o nadrzędne dokumenty.  

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


