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Uchwala Nr2/101912020
Nlr,?iil-t6-0l.50lReii,,,,i'oooz+zos+
Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej nr 57 im. Jlzefa Kostrzewskiego

w Poznaniu

z dnia 18,02.2020 n
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoly Podstawowej nr 57 im. J6zefa
Kostrzewskiego w Poznaniu
Napodstawie: art.82 ust. 2w zwiqzkuz art.80ust.2 pkt

I

lJstawyz dnia l4 grudnia 2016r -prawo

oiwiatowe (Dz, U. z 2018 r poz. 996 ze zmianami).

uchwala sig, co nastgpuje:

s1.

W statucie Szkoly

Podstawow

ej nr 57 im,

Jozefa Kostrzewskiego w Poznaniu wprowadza sig

nastEpuj4ce zmtany

1) w $29 ust.2

otrzymuje brzmienie:

,,Nagrodg ksi4zkow4 otrzymuj4 uczniowie, kt6rzy w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali

z obowiqzkowych zajg6 edukacyjnych Sredni4 rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobr4 rocznqoceng klasyfikacyjnqzachowama"

2) po $ 25 dodaje sig $ 25a,,opieka zdrowotna naduczniami"
1.

w

w brzmieniu

:

szkole rcalizowana jest opieka zdrowotnanaduczniami i obejmuje:
l) profilaktyczn4 opiekg zdrowotn4;

2) promocjg zdrowia;
3) opiekg stomatologicznq.
2.Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
l) ochrong zdrowta uczni6w, w tym zdrowia jamy ustnej;
2) ksztaltowania u uczni6w postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialnoSci za wlasne
zdrowie.
3.Cele te realizowane sq poprzez:

1) dzialania na rzecz zachowania

zdrowra oraz zapobiegania powstawaniu lub
rozwoiowi chor6b,
2) wczesne wykrywanie problem6w zdrowotnych i czynnikow ryzyka
3) edukacjg zdrowotn4 i promocjg zdrowia, w tym aktywnoScifizycznej i sportu oraz
prawidlowego zywienia;
4.Profilaktyczn4 opiekg zdrowotn4 sprawuj e higienistka szkolna.

5

.

Op i ekg stomatol

o

gi czn4 sprawuj

e lekarz dentysta.

6'W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu
opieki stomatolog icznej
nad uczniami moze uczestniczy c rownie|higienistka stomatolog
iczna,
7 'Lekarz dentysta sprawuje opiekg

stomatologiczn4nad,uczniami w miejscu okreSlonym w
umowie o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej.
8.opieka zdrowotna nad.,.czniami jest sprawowana we wsp6rpracy
zrodzicami.
9'Rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawc4 uzyskuj4 informacjg
o zakresie opieki
zdrowotnej oraz prawie do wyrazania sprzeciwu zlozonego w formie pisemnej
,
do

Swiadczeniodawcy r ealizujqcego opiekg.

$2.

Zobowiqzuje siE dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego
tekstu statutu.

$3.
Uchwala wchodzi w Zyciez dniem 1g.02,2020r.

