
Statut szkoły został uzupełniony o następujące treści zawarte w § 8 ust.1 załącznika nr 2
Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r., w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624, z późń. zm.): 

 
1. W § 19 pkt 8 podpunkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez: 
- zainstalowanie studia komputerowego z dostępem do Internetu dla ucznia, gdzie może on    
  wyszukiwać ważne dla siebie informacje z sieci WWW. 
- zapoznanie użytkownika z obsługą komputerową stanowiska uczniowskiego
     wspomaganie ucznia w wyszukiwaniu katalogu bibliotecznego on-line, wskazywanie 
     uczniowi  możliwości zamawiania i prolongaty wypożyczeń on-line 
- elektroniczne katalogowanie zbiorów.” 
 

2. W § 19 pkt 8 dodaje się następujące podpunkty:  
15) „r ozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 
       i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: 
- wskazywanie im ciekawej lektury, udzielanie wskazówek przy wyborze 
- zachęcanie do wykonywania ćwiczeń na podstawie przeczytanych fragmentów 
- dostosowanie tekstu do zainteresowań dziecka 
- oswojenie dziecka z biblioteką  
- dzielenie się wrażeniami czytelniczymi 
- uświadamianie dzieciom, że czytanie odgrywa ważną rolę: pobudza wyobraźnię 
i twórcze myślenie, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo, pozwala korzystać z dorobku 
intelektualnego przeszłych pokoleń i lepiej rozumieć otaczający nas świat, 
uczy ortografii.” 
oraz   
16) „organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
         i społeczną poprzez: 
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 
  kształceni nawyków kulturalnego życia codziennego, 
- upowszechnianie zasad kultury  osobistej, 
- kształtowanie prawidłowych, kulturalnych stosunków   interpersonalnych między 
  uczniami opartych na tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka,  
- kształcenie kultury czytelniczej,  
- organizowanie konkursów czytelniczych, 
- realizację projektów edukacyjnych,  
- organizację  imprez mających na celu podnoszeni kultury osobistej i uwrażliwianie 
  na drugiego człowieka,  
- organizowanie wycieczek do innych bibliotek  i innych ośrodków kultury (muzeum, teatr, 
  kino itp.)  
- prowadzenie kół zainteresowań, 
- organizowanie wystaw, 
- redagowanie okolicznościowych gazetek szkolnych, 

      - organizowanie akcji charytatywnych. 
 

 


