
UCHWAŁA NR  V / 2019/20 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342  

im. Jana Marcina Szancera w Warszawie 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w Statucie SP 342. 
  

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

 
§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana 
Marcina Szancera w Warszawie (zał. do zarządzenia nr 9/2017/18 dyrektora z 1 grudnia 
2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Statutu) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Szkoła tworzy oddziały: 

1) ogólnodostępne  
2) integracyjne 
3) sportowe (od klasy IV),  
4) dwujęzyczne (od klasy VII).” 

 
2) w § 48 zdanie wstępne do wyliczenia otrzymuje  brzmienie: 

„Do zakresu zadań nauczyciela zatrudnionego dodatkowo w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym należy w szczególności:” 
 

3) w § 51: 
a)  skreśla się pkt 3-5 
b)  pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadpodstawowych;” 
c) po pkt. 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.” 

 

4) w § 71 w ust. 3 pkt 2 w tabeli w wierszu pierwszym: 
a)  w kolumnie „Czynniki pozytywne”  skreśla się wyrazy „obowiązek posiadania 

dzienniczka”, 
b) w kolumnie „Czynniki negatywne” skreśla się wyrazy „brak dzienniczka 

ucznia”. 
 

5) w § 73 w ust. 2 pkt 1 lit. c  otrzymuje brzmienie: 
„c) wychowawca analizuje wszystkie zapisy (własne oraz innych nauczycieli) 
dotyczące zachowania uczniów podczas wszystkich zajęć w szkole i poza 
szkołą umieszczone w dzienniku elektronicznym”. 
 

6) w § 75; 



a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Ze sprawozdania dotyczącego wykonania zadania przez ucznia 
sporządzany jest protokół.” 
 

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 
„11. Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca w 
porozumieniu z wicedyrektorem/dyrektorem.  
12.  O wyniku postępowania zostaje poinformowany uczeń oraz wnioskujący 
rodzic.” 
 

7) w § 79  
a) w ust. 1 zdanie wstępne do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe z zajęć edukacyjnych 
począwszy od klasy IV, ustala się następująco:”, 
 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5.  Uczeń otrzymuje z testów, sprawdzianów pisemnych, kartkówek oceny 
bieżące w skali od 1 do 6 według  kryterium stopnia wykonania: 

1) 100% - celujący; 
2) 99% - 90% - bardzo dobry; 
3) 89% - 75% - dobry; 
4) 74% - 56% - dostateczny; 
5) 55% - 36% - dopuszczający; 
6) 35% - 0% - niedostateczny.” 

 
8) w § 80 skreśla się ust. 3 i 8. 

 
9) w § 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną 
ocenę.”  

 
10)  § 89 otrzymuje brzmienie: 

„§ 89. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub dziecka przez nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły rodzice mogą złożyć skargę. 
2. Skargę składa się do dyrektora w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych po 
zaistnieniu incydentu. Pismo musi zawierać opis zaistniałej sytuacji, ewentualnie 
uzasadnienie wnoszonej skargi.  
3. Postępowanie wyjaśniające prowadzi zespół nauczycieli powołany przez 
dyrektora. Przewodniczącym zespołu jest odpowiedni wicedyrektor. 
4. Dyrektor  o sposobie rozpatrzenia skargi informuje rodziców ucznia w formie 
pisemnej w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia. Jeżeli wyjaśnienie skargi nie 
jest możliwe w tym terminie, dyrektor informuje pisemnie skarżącego o 
niemożności dotrzymania 14 dniowego terminu i wyjaśnia powody tego stanu i 
wskazuje możliwy termin rozpatrzenia skargi.  
5. Od rozstrzygnięcia zespołu rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora.”; 

 
11)  w § 90 w ust. 2 skreśla się pkt 7; 

 
12)  § 92 otrzymuje brzmienie: 

 



„§ 92. 1 Wobec ucznia, który nie przestrzega podstawowych obowiązków 
określonych w par. 87 ust. 1 stosuje się system konsekwencji opisany w 
Regulaminie szkolnym. 
2. Konsekwencje opisane w Regulaminie szkolnym stosuje każdy nauczyciel pod 
którego opieką jest uczeń. 
3. W sytuacji kiedy konsekwencje zawarte w Regulaminie szkolnym nie 
przynoszą pożądanych rezultatów, uczeń może otrzymać karę. 
4. W szkole przewiduje się stosowanie następujących kar: 

1) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy, odnotowane w e-
dzienniku oraz poinformowanie o tym fakcie rodziców; 

2) pisemna nagana wychowawcy w obecności rodziców; 
3) zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 
4) zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach szkolnych o 

charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym; 
5) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
6) zawieszenie prawa ucznia w pełnieniu funkcji społecznej; 
7) ustne upomnienie ucznia przez dyrektora w obecności wychowawcy klasy; 
8) pisemna nagana dyrektora szkoły; 
9) przeniesienie do równoległej klasy; 

5. Dyrektor szkoły – na podstawie uchwały rady pedagogicznej może 
wnioskować do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły w sytuacji rażących naruszeń takich jak:  picie alkoholu i 
przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły, na szkolnych imprezach i 
wycieczkach; posiadanie, rozprowadzanie albo używanie substancji 
psychoaktywnych; przestępstwa komputerowe oraz inne przestępstwa 
ścigane z urzędu, fałszowanie lub jakakolwiek ingerencja w stan dokumentacji 
szkolnej, stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub 
innych osób,  stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub 
nauczycieli, a także notoryczne łamanie zasad Statutu.  

6. Przeniesienie ucznia do innej szkoły  jest możliwe dopiero, gdy zostały wobec 
niego wyczerpane wszystkie z możliwych i przewidzianych w statucie szkoły 
kar.” 
 

13)  w § 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Rodzic ucznia, który otrzymał karę nagany  wychowawcy klasy lub dyrektora 
potwierdza odbiór pisma informującego o wymierzeniu kary”.  

 

14)   § 96 otrzymuje brzmienie: 
„§ 96. 1. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie uchwały Rady Pedagogicznej. 
2. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 
i dotyczące tych spraw przepisy.”  

 
§ 2. Wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej powierza się Dyrektorowi Szkoły. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

/-/ Maria Marciniak 

…………………………………………………… 
Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 


