
UCHWAŁA NR  VI / 2018/19 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342  

im. Jana Marcina Szancera w Warszawie 

z dnia 12 lutego  2019 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 2018 r. poz. 996, 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 § 21  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła dba o bezpieczeństwo dzieci i uczniów i chroni ich zdrowie od chwili 
wejścia do Szkoły do momentu jej opuszczenia, w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę m.in. poprzez zapewnienie wszystkim identyfikatorów/kart dostępu 
zawierających imię i nazwisko.” 

2) § 92 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 92. 

1. Wobec ucznia, który nie przestrzega podstawowych obowiązków określonych  

w § 87 ust. 1 stosuje się system konsekwencji opisany w Regulaminie szkolnym. 

2. Konsekwencje/kary 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, wychowawca po zasięgnięciu opinii specjalistów 

szkolnych (psychologa, pedagoga) oraz wicedyrektora/dyrektora szkoły, decyduje 

o doborze i hierarchii konsekwencji nadrzędnych. 

4. Formy konsekwencji nadrzędnych: 

1) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy, odnotowane w e-

dzienniku oraz poinformowanie o tym fakcie rodziców; 

2) pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę w obecności rodziców; 

3) spisanie przez wychowawcę kontraktu z uczniem w obecności jego 

rodziców, psychologa, pedagoga szkolnego.; 

4) zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 

5) zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach szkolnych o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym i sportowym; 

6) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

7) zawieszenie prawa ucznia w pełnieniu funkcji społecznej; 

8) rozmowa wychowawcza (upomnienie) z uczniem przeprowadzona przez 

wicedyrektora/dyrektora w obecności wychowawcy; 

9) pisemna nagana dyrektora szkoły; 

10) obniżenie oceny zachowania; 

11) przeniesienie do równoległej klasy; 

12) przeniesienie do innej szkoły po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 



5. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po uzyskaniu zgody 

wicedyrektora/dyrektora szkoły, dopuszcza się stosowanie innych od 

wymienionych w ust. 4 konsekwencji, jeżeli nie są one sprzeczne z obowiązującym 

prawem.   

6. Szczególną formą konsekwencji przestrzegania lub nieprzestrzegania 

obowiązków ucznia jest śródroczna i roczna ocena zachowania, o których mowa 

w §57-60 oraz w  §69-75.” 

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

 
 

/-/ Dyr. Maria Marciniak 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


