
Uchwała nr  3/2019/2020 

Rady Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie 
z dnia 11 marca 2020 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

 

 

Na podstawie art.80 ust.2 pkt.1, art. 98 oraz art. 112 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zmianami), oraz § 26 Statutu ZSO nr 7 

w Szczecinie 

 

Rada Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Aneks nr 18 do Statutu ZSO nr 7, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. 

 

 

Sekretarz Rady Szkoły   Przewodniczący Rady Szkoły 
 



 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 3/2019/2020 

Rady Szkoły ZSO nr 7 w Szczecinie 

z dnia 11 marca 2020 r. 

 

Aneks nr 18 

do statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie 
 

1. Zapis dotyczący podstawy prawnej otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art.80 ust.2 pkt.1, art. 98 oraz art. 112 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zmianami) zarządza się co następuje:” 

  

2. W § 1: 

2.1. w ust.1: 

1.1.1. dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

      „2a) Szkoła Podstawowa nr 6”, 

  1.1.2. skreśla się pkt 3, 
 

2.2. ust. 3: 

1.2.1. skreśla się pkt 3, 

1.2.2. dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

  „4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie 

        Szkoła Podstawowa nr 6”, 
 

2.3. w ust. 5 wyrazy „Gimnazjum nr 16” zastępuje się wyrazami 

„Szkołą Podstawową nr 6”, 
 

2.4. skreśla się ust. 6. 

 

3. W § 2: 

3.1. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi osiem 

lat. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do dalszego 

kształcenia w szkole ponadpodstawowej.”, 
 

3.2. w ust. 3a wyraz „trzy” zastępuje się wyrazem „cztery”. 

 

4. W § 4 ust. 4 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) rodzice wybrani na zebraniu rad klasowych, odpowiednio liceum 

i szkoły podstawowej, w liczbie: pięciu z XIII Liceum 

Ogólnokształcącego i jeden ze Szkoły Podstawowej nr 6,”. 

 



 

5. W § 5: 

5.1. w ust. 1: 

5.1.1. w pkt. 2 lit. b i c, wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami 

„szkoły podstawowej”, 

5.1.2. skreśla się punkty: 4, 5, 5a i 5b, 
 

5.2. w ust. 3 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazami „szkole 

podstawowej”. 

 

6. Skreśla się § 11. 

 

7. W § 20 skreśla się ust. 5 i ust. 7. 

 

8. W § 25: 

8.1. w ust. 2 wyraz „Szczecina” zastępuje się wyrazem „Szczecin”, 
 

8.2. w ust. 4 

8.2.1. w pkt 1: 

8.2.1.1. skreśla się lit.c, 

8.2.1.2. dodaje się lit.d w brzmieniu: 

  „d) Szkoła Podstawowa nr 6”, 

8.2.2. w pkt.2: 

8.2.2.1. skreśla się lit d, 

8.2.2.2. dodaje się lit. e w brzmieniu: 

  „e) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

   Szkoła Podstawowa nr 6 

   71-413 Szczecin” 

 

9. W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik nr 1  

do Statutu ZSO nr 7 w Szczecinie, wprowadza się następujące zmiany: 

 9.1. we wstępie, pkt I otrzymuje brzmienie: 

  „I. Podstawą prawną Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest 

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)”. 
 

9.2. w § 3 w ust.: 18, 18a, 18aa, 18b, 18e, w § 4 w ust. 10, 12, 13 i 14 

wyrazy: „gimnazjum”, „uczniowie gimnazjum”, „olimpiada 

gimnazjalna”, „szkoła ponadgimnazjalna”, „egzamin gimnazjalny” 

zastępuje się wyrazami odpowiednio: „szkoła podstawowa”, 

„uczniowie szkoły podstawowej”, „olimpiada dla uczniów szkół 

podstawowych”, „szkoła ponadpodstawowa”, „egzamin 

ósmoklasisty”. 

 


