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UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ 

Nr VI/2020/2021 

 

 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej  

w Gryfowie Śląskim 

z dnia 20 kwietnia 2021 r.  

 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi 

Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim 

       

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , 

uchwala się co następuje: 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w 

Gryfowie Śląskim dokonuje się następujących zmian:  

 

1. W §5 ust.4 pkt. 3b otrzymuje brzmienie: podczas egzaminu ósmoklasisty 

2. W §5 ust.5 otrzymuje brzmienie: Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych 

obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, telefon 

powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej. 

3. W §6 pkt. c otrzymuje brzmienie: stały kontakt nauczycieli z 

rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

4. W §6 pkt. d otrzymuje brzmienie: kontakt uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów, z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem 

5. W §6 pkt.4d otrzymuje brzmienie: współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej 

6. W §6 pkt.4d otrzymuje brzmienie: Szkoła umożliwia prowadzenie dożywiana w 

formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących oraz  występuje do rady 

rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub 

częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

7. W §6 pkt.4k otrzymuje brzmienie: opiekę nad uczniami rodziców/opiekunów 

prawnych pracujących, w formie organizowania im zajęć w świetlicy szkolnej.  

8. § 8 ust.14 zostaje usunięty 



2 

 

9. W §9 pkt.3 c otrzymuje brzmienie: dyżury rozpoczynają się 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwają w czasie przerw międzylekcyjnych, a 

kończą po 10 minutach od zakończenia ostatniej lekcji 

10. W §10a otrzymuje brzmienie: W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom/opiekunom 

prawnym i nauczycielom. 

11. W §10b ust.1 otrzymuje brzmienie: Zainteresowania uczniów oraz ich 

uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami/opiekunami 

prawnymi, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i 

orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

12. W § 10d ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie: Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno 

– wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica/opiekuna 

prawnego. 

13. W § 10h otrzymuje brzmienie: O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  

specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

14. W § 10k ust.2 pkt. b otrzymuje brzmienie: wsparcie rodziców/opiekunów 

prawnych w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez 

ich dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych 

15. W § 10l otrzymuje brzmienie: Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w 

zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w 

terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców/opiekunów prawnych.  

16. W § 11 ust.3 otrzymuje brzmienie: W szkole powołuje się:  

17. W § 12 ust.1 dodaje się pkt. 52 o brzmieniu: ) Dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora lub takie 

stanowisko tworzy za zgodą organu prowadzącego. Dla wymienionego 

stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział 

czynności, uprawnień i odpowiedzialności. W sytuacji, gdy dyrektor nie może 

pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się 

na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

18. W § 13 ust.5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane w formie papierowej z wykorzystaniem komputera. Protokoły 

przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 
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19. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 

letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz 

opracowany kalendarz organizacji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim 

 

 

20. W § 20 ust.2 otrzymuje brzmienie: Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej 

niż 25 osób. W pewnych warunkach  liczba uczniów w oddziale może być 

zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

21. Rozdział VII otrzymuje brzmienie: Edukacja wczesnoszkolna 

22. W § 21 ust.2 otrzymuje brzmienie: Do dyspozycji dzieci z edukacji 

wczesnoszkolnej klas I – III przeznaczono pomieszczenia budynku przy ulicy 

Kolejowej 

23. W § 35 ust.1 otrzymuje brzmienie: Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych 

mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, 

powołany przez Dyrektora, na wniosek członków zespołu, przewodniczący 

zespołu. 

24. W § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie: W szkole działają następujące zespoły 

przedmiotowe:  

     1)   zespół przedmiotów humanistycznych, 

           2)   zespół przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,  

           3)   zespół nauczycieli języków obcych, 

           4)   zespół nauczycieli wychowania fizycznego, 

           5)   zespół nauczania wczesnoszkolnego. 

      24. W § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie: W szkole mogą działać następujące  

            zespoły  zadaniowe:  

1) zespół wychowawczy, do którego należą nauczyciele – wychowawcy oraz    

pedagog szkolny, który kieruje pracami zespołu, 

2) doraźnie powoływane zespoły do wykonania specyficznych, nieplanowanych 

wcześniej zadań. Pracami zespołów kieruje, powołany przez Dyrektora, 

przewodniczący zespołu. 

25. W § 43 ust.4 otrzymuje brzmienie: Uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co 

najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę zachowania, otrzyma nagrodę książkową.  
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26. W § 43 ust.4 otrzymuje brzmienie: O nagrodach i wyróżnieniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, wychowawca klasy informuje rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia 

27. W § 44 ust.6 otrzymuje brzmienie: O udzielonych karach, o których mowa w ust. 1, 

wychowawca klasy zawiadamia rodziców/opiekunów  prawnych ucznia. 

28. W § 45 ust.2 otrzymuje brzmienie: Nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, 

usprawiedliwia się tylko na podstawie wpisu w zeszycie korespondencji z 

rodzicami/opiekunami prawnymi, maksymalnie  do tygodnia po powrocie 

ucznia do szkoły  

29. W § 45 ust.4 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek 

każdorazowo powiadomić szkołę o przyczynie nieobecności dziecka w 

pierwszym dniu jego absencji telefonicznie, osobiście lub w zeszycie 

korespondencji.  

30. W § 45 ust.5 otrzymuje brzmienie: Formą udokumentowania kontaktu z domem 

rodzinny jest wpis w zeszycie ewidencji rozmów z rodzicami/opiekunami 

prawnymi, korespondencja lub osobisty kontakt potwierdzony wpisem do 

dziennika lekcyjnego.  

31. W § 45 ust.6 otrzymuje brzmienie: Zwolnienie dziecka przez rodziców/opiekunów 

prawnych odbywa się tylko na podstawie wpisu w zeszycie korespondencji. 

Zwolnienia dokonuje wychowawca lub dyrektor szkoły. 

32. W § 45 ust.12 otrzymuje brzmienie: Nauczyciel odnotowuje ucieczkę ucznia z 

lekcji, a wychowawca informuje telefonicznie lub pisemnie o tym fakcie 

rodziców/opiekunów  prawnych, nie później jednak niż następnego dnia. 

33. W § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni i nauczyciele    

współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

34. W § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: 

35. W § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Szkoła organizuje zebranie wszystkich 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów 4 razy w roku szkolnym. 

36. W § 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do 

przybycia do szkoły każdego dnia, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 

tematy wychowawcze z wybranym nauczycielem, w terminie i czasie 

uzgodnionym wspólnie z nauczycielem. Fakt ten nie może kolidować z 

odbywającymi się lekcjami. 
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37. W § 46 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni, poprzez swoich 

przedstawicieli, współuczestniczą w organizowaniu imprez klasowych i 

szkolnych oraz w organizacji zajęć pozaszkolnych. 

38. W § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni uczniów 

uczęszczających do jednego oddziału wybierają spośród siebie Oddziałową 

Radę Rodziców 

39. W § 47 ust. 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: zgłoszenie kandydatów do Rady 

(rodzice/opiekunowie prawni mogą sami  zgłaszać chęć kandydowania, a 

zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie), 

40. W § 47 ust. 1 pkt.3 otrzymuje brzmienie: rodzice/opiekunowie prawni obecni na 

zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach trzy nazwiska spośród 

zgłoszonych kandydatów, 

41. W § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni wybrani do 

Oddziałowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady, 

sekretarza i skarbnika oraz ustalają, która z tych osób będzie pełniła funkcję 

delegata do Rady Rodziców Szkoły 

42. W § 47 ust. 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie: reprezentowanie rodziców//opiekunów 

prawnych uczniów oddziału wobec innych organów szkoły, 

43. W § 47 ust. 8 pkt.2 otrzymuje brzmienie: współdziałanie ze wszystkimi 

rodzicami//opiekunami prawnymi i włączanie ich do realizacji programu 

działania Rady Rodziców Szkoły oraz do pomocy i udziału w życiu klasy i 

szkoły, 

44. W § 47 ust. 11 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni uczniów danej 

klasy mogą odwołać Oddziałową Radę Rodziców  

w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach: 

45. W § 47 ust. 11pkt.1 otrzymuje brzmienie: utraty zaufania rodziców lub 

opiekunów prawnych, reprezentujących  co najmniej 10 uczniów danej klasy, 

46. W § 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Nauczyciel na początku roku szkolnego 

przedstawia uczniom i ich rodzicom//opiekunom prawnym program nauczania 

oraz przedmiotowe zasady oceniania 

47. W § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Oceny są jawne dla ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych. 

48. W § 53 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na 

bieżąco informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z 

wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową. 
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49. W § 52 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych 

i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i 

po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania w programie 

nauczania dwóch klas. 

50. W § 52 ust. 16 otrzymuje brzmienie: W wyjątkowych przypadkach, 

uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o 

niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

51. W § 52 ust. 16 otrzymuje brzmienie: Jeżeli wniosek o niepromowanie składa 

wychowawca klasy rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do 

wyrażenia swojej opinii w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o 

zagrożeniu brakiem promocji do klasy programowo wyższej. 

52. W § 60 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Informację o przewidywanych rocznych i 

semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, o grożących 

ocenach niedostatecznych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym wychowawca klasy w 

terminie 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej . 

53. W § 60 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Informacja ma charakter pisemny, 

rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają ją własnoręcznym podpisem. W 

przypadku trudności w kontaktowaniu się z rodzicami/opiekunowie prawni, 

informację wychowawca wysyła listownie (list polecony lub za potwierdzeniem 

odbioru) na adres obojga rodziców. Pokwitowanie nadania listu, jak również 

inny pisemny sposób potwierdzający informacje o ocenach, przechowuje 

wychowawca w teczce wychowawczej klasy przez okres 5 lat (cykl edukacyjny). 

54. W § 64 ust. 5a otrzymuje brzmienie: na wniosek rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeśli 

wychowawca przedstawi nieznane, ale bardzo istotne i wiarygodne przyczyny 
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nieusprawiedliwionej nieobecności. W przypadku braku zgody Rady 

Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej. 

55. W § 64 ust. 14 otrzymuje brzmienie: Na wniosek ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

56. W § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni 

mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenie (wniosek) może być zgłoszone w terminie do 2 

dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

57. W § 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zostają 

pisemnie poinformowani o terminie egzaminu poprawkowego, a także zakresie 

treści programowych niezbędnych do opanowania. 

58. W § 68 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Na wniosek ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu 

poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.  

59. W § 70 usuwa się w ust.3 pkt.4 

60. W § 74 dodaje się ust.7, który brzmi: W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny. 

Zasady funkcjonowania monitoringu zawiera Regulamin Funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi 

Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia uchwały 

                                            

                             ................................................................................. 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 

 

 

 


