
Aneks nr 1 
do Statutu Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach 

z dnia 11 września 2013 r. 
 
 
w § 28 ust. 5 dodano pkt. 7: 
planuje, koordynuje i ustala formy udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniom, 
 
  w § 28 ust. 5 pkt. 8 otrzymał brzmienie pkt. 7 
współpracować z pedagogiem, psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno–
pedagogiczną, 
 
  w § 28 ust. 5 pkt. 9 otrzymał brzmienie pkt. 8 
dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 
   
w § 28 ust. 5 pkt. 10 otrzymał brzmienie pkt. 9 
udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd., 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 11 otrzymał brzmienie pkt. 10 
kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 
godności osoby ludzkiej, 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 12 otrzymał brzmienie pkt. 11 
powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia 
śródrocznej/rocznej ocenie nagannej zachowania oraz ocenach niedostatecznych z zajęć 
edukacyjnych nie później niż 30 dni kalendarzowych przed śródroczną/roczną radą 
klasyfikacyjną, 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 13 otrzymał brzmienie pkt. 12 
powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych nie później niż 14 dni kalendarzowych przed radą klasyfikacyjną w 
formie projektu ocen;  
 
w § 28 ust. 5 pkt. 14 otrzymał brzmienie pkt. 13 
prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, 
arkusze ocen, świadectwa szkolne, zestawienia statystyczne dotyczące klasy na koniec 
semestru i koniec roku). 
 
 
 
 
 

 

 



 

Aneks Nr 1 
do Statutu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  

w Bieniewicach 
z dnia 11 września 2013 r. 

 
 
w § 28 ust. 5 dodano pkt. 7: 
planuje, koordynuje i ustala formy udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniom, 
 
  w § 28 ust. 5 pkt. 8 otrzymał brzmienie pkt. 7 
współpracować z pedagogiem, psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno–
pedagogiczną, 
 
  w § 28 ust. 5 pkt. 9 otrzymał brzmienie pkt. 8 
dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 
   
w § 28 ust. 5 pkt. 10 otrzymał brzmienie pkt. 9 
udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd., 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 11 otrzymał brzmienie pkt. 10 
kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 
godności osoby ludzkiej, 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 12 otrzymał brzmienie pkt. 11 
powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia 
śródrocznej/rocznej ocenie nagannej zachowania oraz ocenach niedostatecznych z zajęć 
edukacyjnych nie później niż 30 dni kalendarzowych przed śródroczną/roczną radą 
klasyfikacyjną, 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 13 otrzymał brzmienie pkt. 12 
powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych nie później niż 14 dni kalendarzowych przed radą klasyfikacyjną w 
formie projektu ocen;  
 
w § 28 ust. 5 pkt. 14 otrzymał brzmienie pkt. 13 
prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, 
arkusze ocen, świadectwa szkolne, zestawienia statystyczne dotyczące klasy na koniec 
semestru i koniec roku). 
 
 
 
 
 

 



 

 

Aneks Nr 2  
do Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach 

z dnia 11 września 2013 r. 
 

 
w § 28 ust. 5 dodano pkt. 7: 
planuje, koordynuje i ustala formy udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniom, 
 
  w § 28 ust. 5 pkt. 8 otrzymał brzmienie pkt. 7 
współpracować z pedagogiem, psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno–
pedagogiczną, 
 
  w § 28 ust. 5 pkt. 9 otrzymał brzmienie pkt. 8 
dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 
   
w § 28 ust. 5 pkt. 10 otrzymał brzmienie pkt. 9 
udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd., 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 11 otrzymał brzmienie pkt. 10 
kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 
godności osoby ludzkiej, 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 12 otrzymał brzmienie pkt. 11 
powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia 
śródrocznej/rocznej ocenie nagannej zachowania oraz ocenach niedostatecznych z zajęć 
edukacyjnych nie później niż 30 dni kalendarzowych przed śródroczną/roczną radą 
klasyfikacyjną, 
 
w § 28 ust. 5 pkt. 13 otrzymał brzmienie pkt. 12 
powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych nie później niż 14 dni kalendarzowych przed radą klasyfikacyjną w 
formie projektu ocen;  
 
w § 28 ust. 5 pkt. 14 otrzymał brzmienie pkt. 13 
prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, 
arkusze ocen, świadectwa szkolne, zestawienia statystyczne dotyczące klasy na koniec 
semestru i koniec roku). 
 
 
 
 
 



 


