
Aneks nr 1  

do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie  

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Augustowie  

z dnia 24.03.2022 r. 

W Statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie dokonuje się 

zmian: 

 

1) Do § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

-    § 2 ust. 3  -,, W szkole dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych”. 

 

2) Do § 7 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu: 

-   § 7 pkt. 15- ,, umożliwienie kształcenia uczniom w oddziale przygotowawczym według 

realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.” 

 

3) Do § 20 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

-   § 20 pkt. 9- ,, dodatkowych lekcji języka polskiego lub wyrównawczych dla dzieci 

uchodźców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy”. 

 

4) Do § 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

-   § 40 ust. 4- ,,Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25 

uczniów”.    

5) Do § 63 dodaje się ust. 1 oraz 2 w brzmieniu: 

- § 63 ust. 1- ,,W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: 

nauczyciela wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych 

pracowników, w tym pracowników administracji i obsługi”. 

- § 63 ust. 2- ,, W szkole dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby władającej językiem 

kraju pochodzenia uczniów uczących się w oddziale przygotowawczym jako pomoc 

nauczyciela prowadzącego poszczególne zajęcia edukacyjne”. 

 

6) Do § 84 dodaje się ust. 1 oraz 2 w brzmieniu: 

- § 84 ust. 1- ,, Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na  rozpoznawaniu przez                  

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności              

w stosunku do: 

 

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej                           

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,                           

uwzględniających tę podstawę; 



 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów                         

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

- § 84 ust. 2- ,, W oddziale przygotowawczym ocenianie uczniów dostosowuje się do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i 

znajomości języka polskiego’’. 

 

7) Do § 211 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

- § 211 ust. 3- ,, Uczniowie do oddziału przygotowawczego przyjmowani są na podstawie 

decyzji zespołu kwalifikacyjnego, powołanego przez dyrektora szkoły’’. 

 

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr 16/2020/2021 z dnia 24.03.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 1 

§ 2. 1.     zostaje bez zmian 

2.   zostaje bez zmian 

3. W szkole dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych. 

 Rozdział 2 

§ 7. 1. – 14.     zostają bez zmian 

15. Umożliwienie kształcenia uczniom w oddziale przygotowawczym według realizowanych w 

szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

Rozdział 4 

§ 20.    1) – 8) zostają bez zmian 

9) dodatkowych lekcji języka polskiego lub wyrównawczych dla dzieci uchodźców oraz 

obywateli polskich powracających z zagranicy 

Rozdział 6 

§ 40. 1.     zostaje bez zmian 

2.   zostaje bez zmian 

3. zostaje bez zmian 

4. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25 uczniów.    

Rozdział 7 

§ 63. 1.    To co było w 63. 

2. W szkole dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby władającej językiem kraju 

pochodzenia uczniów uczących się w oddziale przygotowawczym jako pomoc nauczyciela 

prowadzącego poszczególne zajęcia edukacyjne. 

Rozdział 8 

§ 84. 1.    To co było w 84. 

2. W oddziale przygotowawczym ocenianie uczniów dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i znajomości języka 

polskiego. 

Rozdział 10 

§ 211. 1.     zostaje bez zmian 

2.   zostaje bez zmian 

3. Uczniowie do oddziału przygotowawczego przyjmowani są na podstawie decyzji zespołu 

kwalifikacyjnego, powołanego przez dyrektora szkoły. 

 


