
UCHWAŁA NR  03/09/2019 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku 
z dnia 11 września 2019 r. 

 
w sprawie zmian w statucie Szkoły 

 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. 
poz.1148,1078,1287,1680 i 1681 ), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela           
( Dz.U. z 2018 r. poz.967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz.624 ze zm.) oraz § 28 ust.6 
Statutu Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku wprowadza się zmiany w statucie Szkoły. 
 
 
 
                                                                 §1 
 
W §12, rozdział II WSO, ust.2 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
 ,,Każdy z okresów bieżącego roku szkolnego kończy się klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną ‘’. 
 
W §12, rozdział II WSO, ust.3 pkt 2 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
 ,, rodziców poprzez zapisy w dzienniczku elektronicznym w terminach ustalonych                    
w ust.3 pkt 1’’. 
  
 

 
                                                                 §2 
 
W §12, rozdział V WSO, ust.12 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
,,Uczeń ma obowiązek przystąpić do każdej pracy klasowej ‘’. 
 
W §12, rozdział V WSO, ust.13 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
,, Jeżeli uczeń opuścił z przyczyn losowych pracę klasową, ma obowiązek ją napisać w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem. Niezgłoszenie się do zaliczenia pracy klasowej w 
uzgodnionym terminie – skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej”. 
 
W §12, rozdział V WSO, ust.14 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
,,Uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub 
sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem”. 
 
 
W §12, rozdział V WSO, ust.15 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 



,,Uczeń ma prawo poprawić ocenę dopuszczającą z każdej pracy klasowej lub sprawdzianu w 
terminie konsultacji uzgodnionym z nauczycielem. Możliwość poprawy pozostałych ocen 
określona jest w przedmiotowych zasadach oceniania (PZO)”. 
 
W §12, rozdział V WSO, ust.16 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
,,Ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach, uczeń może uzupełnić podczas 
konsultacji”. 
 
W §12, rozdział V WSO, ust.17 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi 
następująco: 
,, Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne są przechowywane przez nauczycieli 
przedmiotu do końca bieżącego roku szkolnego i są udostępniane rodzicom lub prawnym 
opiekunom uczniów do wglądu ( bez prawa do kopiowania lub powielania ) - podczas zebrań 
klasowych lub indywidualnych, uzgodnionych spotkań z nauczycielami”. 
 
W §12, rozdział V WSO, Statutu Szkoły - dopisuje się ust.19, który brzmi następująco: 
,,Uczeń, który nie stawi się na uzgodnione konsultacje - otrzymuje punkty ujemne z 
zachowania’’. 
 
W §12, rozdział V WSO, Statutu Szkoły - dopisuje się ust.20, który brzmi następująco: 
,,Na konsultacjach nauczyciele sporządzają listę obecności, na którą uczeń wpisuje się 
własnoręcznie’’. 
 
W §12, rozdział V WSO, Statutu Szkoły - dopisuje się ust.21, który brzmi następująco: 
,,Przed planowanym terminem konsultacji - nauczyciele sporządzają listę uczniów chętnych 
poprawić lub napisać pracę pisemną. W tygodniu poprzedzającym planowany termin 
konsultacji – nauczyciel przedmiotu sporządza listę uczniów, którzy własnoręcznym podpisem 
zgłaszają gotowość poprawy lub napisania pracy pisemnej’’. 
 
W §12, rozdział VIII WSO, w ust.3 Statutu Szkoły - dopisuje się pkt 1, który brzmi następująco: 
,,aby zdać egzamin poprawkowy, obejmujący wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą - 
uczeń musi uzyskać minimum 70 % z przewidzianej liczby punktów’’. 

 
 

                                                   §3 
 

W §13 ust.1 Statutu Szkoły - zmienia się treść, który po zmianie brzmi następująco: 
,,Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli oraz inne, ujęte w ust.3, 
w miarę posiadanych środków finansowych oraz zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym 
placówki’’. 

 
 

                                                   §4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
                                                                                                       Dyrektor Szkoły 
                                                                                                         Marek Wilczak 



                                                                                   
           


