
Uchwała Nr 11/2016/2017 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

 z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Jana Pawła II 

w Ciechanowie 

 

z dnia 9 grudnia 2016r. 
 

w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

§1 

ZMIANY W STATUCIE MZS NR 2 W CIECHANOWIE – rok szkolny 2016/17 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dn.7 września 1991 ze zmianami 

2. Karta Nauczyciela 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. ws. zasad udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznych.  

4. Rozporządzenie MEM z dnia 28 sierpnia 2014 r. ws. indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

5. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw 

 

ROZDZIAŁ II 

§ 2 

Dodano pkt  2 w brzmieniu:  

2. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia z religii i etyki. W razie realizacji 

programów zajęć edukacyjnych z religii i etyki, na świadectwie umieszcza się ocenę 

klasyfikacyjną z obydwu zajęć i są one wliczane do średniej ocen. 

ROZDZIAŁ III 

§ 2 pkt 1 

Dodano podpunkt  ź) w brzmieniu:  

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/rozporzdzenia/1515-rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-30-kwietnia-2013-r-w-sprawie-zasad-udzielania-pomocy-psychologiczno-pedagogicznych-w-publicznych-przedszkolach-szkoach-i-placowkach.html
https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/rozporzdzenia/1515-rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-30-kwietnia-2013-r-w-sprawie-zasad-udzielania-pomocy-psychologiczno-pedagogicznych-w-publicznych-przedszkolach-szkoach-i-placowkach.html


ź) jest organizatorem wycieczek dla uczniów i  na nim spoczywa obowiązek 

zapewnienia warunków do ich właściwego przeprowadzenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w sposób gwarantujący jej uczestnikom odpowiednią 

opiekę i pełne bezpieczeństwo oraz osiąganie celów dydaktyczno – wychowawczych 

przewidzianych do realizacji w trakcie jej trwania. 

Szczegółowe warunki konieczne do organizowania wycieczek oraz zadania i 

obowiązki dyrektora szkoły z tym związane opisane zostały w Programie 

Wychowawczym. 

§ 5 pkt 1 

Dodano podpunkt m) w brzmieniu: 

m) wnioskowanie o odstąpienie od podziału oddziału klas 1-3 w przypadku 

zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego ponad standard 

dopuszczalny 25 uczniów w klasie. 

ROZDZIAŁ IV 

§ 11 

Dodano pkt 5a w brzmieniu: 

5a. Dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych co 

najmniej 1 raz na 5 lat. Skontrum przeprowadza się na specjalnych drukach ( arkusz 

kontroli Pu-B-161). 

ROZDZIAŁ VI 

§ 2 

Dodano pkt 10 w brzmieniu: 

10.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może 

przekraczać 40 godzin na tydzień.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego 

wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami albo na ich rzecz,  

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze,  uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,  

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 



Dodano pkt 11 w brzmieniu: 

11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w 

zajęciach dodatkowych, wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym w zajęciach 

opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów. Nauczyciel nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji zajęć 

dodatkowych, ale prowadzi imienną listę uczestników oraz zaznacza ich obecność na 

wyżej wymienionych zajęciach. 

 ROZDZIAŁ VII 

§ 3 pkt 2 

Dodano podpunkt f) w brzmieniu: 

f) nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. 

Dodano pkt 2a w brzmieniu: 

2a.Nagrody, o których mowa w pkt. 2 podpunkt a) – e) ustala wychowawca klasy lub 

opiekun organizacji szkolnych. 

Dodano pkt 2b w brzmieniu: 

2b. Ustala się następujący tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów:  

a) Wniosek o przyznanie nagrody uczniowi, który spełnia wymagane do jej 

otrzymania kryteria, sporządza wychowawca klasy. Do wniosku dołącza 

kserokopie dyplomów, udokumentowanych osiągnięć ucznia oraz innych 

dokumentów potwierdzających jego zasadność. 

b) Wnioski wychowawców rozpatruje powołana przez dyrektora szkoły komisja 

weryfikacyjna, złożona z członków rady pedagogicznej. 

c) Po rozpatrzeniu wniosków dotyczących przyznania uczniowi nagrody, komisja 

weryfikacyjna przedstawia Radzie Pedagogicznej podczas zebrania nazwiska 

kandydatów do nagrody. 

d) Rada Pedagogiczna wyraża swoją opinię w trakcie zebrania. 

ROZDZIAŁ VII a 

§ 4 

Dodano pkt 7  w brzmieniu:  



7. Począwszy od roku szkolnego 2016/17 następuje likwidacja sprawdzianu po klasie 

szóstej. W jego miejsce szkoła wprowadza od roku szkolnego 2017/18 testy 

diagnostyczne, pozwalające na dokonanie wstępnej oceny wiadomości i umiejętności 

uczniów. 

§ 6 pkt 1 

Usuwa się podpunkt w brzmieniu: posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 

poza program i umie je prezentować; 

Dodaje się podpunkt w brzmieniu: opanował wiadomości i umiejętności zawarte w 

podstawie programowej w stopniu wysokim. 

Dodano pkt 7 w brzmieniu: 

7. Ocenę celującą i niedostateczną wystawioną uczniowi z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i/lub rocznej, pisemnie uzasadnia nauczyciel 

przedmiotu, a podczas zebrania Rady Pedagogicznej uzasadnienie prezentuje 

wychowawca klasy. 

 § 10 

Usunięto pkt 1, dodano pkt 1a  w brzmieniu: 

1a. Zastrzeżenia do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć lub rocznej 

oceny zachowania, uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić nie później niż 2 dni  robocze 

od zakończenia zajęć rocznych. 

§ 11  

Dodano pkt 9a w brzmieniu: 

9a.  W przypadku zastrzeżeń co do trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, uwagi wnosi się nie 

później niż 5 dni roboczych od terminu tego egzaminu. 

Dodano pkt.9b w brzmieniu: 

9b. Po złożeniu egzaminu poprawkowego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia 

danej klasy nie później niż 2 dni po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego. 

Usunięto podpunkt a) w punkcie 10, dodano podpunkt a1) w brzmieniu: 

a1) dodatkowego sprawdzianu, obejmującego zakres wiadomości i umiejętności 

obowiązujący na daną ocenę  i przeprowadzonego przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej, 



Usunięto podpunkt d) w punkcie 10, dodano podpunkt d1) w brzmieniu: 

d1) uczeń otrzymuje ocenę, o którą się ubiega, jeżeli uzyska ze sprawdzianu 80 % 

punktów. 

Dodano punkt 12 w brzmieniu:  

12. Sprawdzian przeprowadzony  przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej, przechowuje się w dokumentacji nauczyciela przedmiotu przez 1 rok. 

Dodano pkt 13 w brzmieniu: 

13. Ocena z zajęć edukacyjnych ustalona przez nauczyciela w wyniku sprawdzianu 

przeprowadzonego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej jest 

ostateczna. 

Dodano pkt 14 w brzmieniu: 

14. Ocena uzyskana ze sprawdzianu przeprowadzonego przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nie może skutkować obniżeniem 

oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych. 

§ 12 

Dodano punkt 4 w brzmieniu: 

4. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę zachowania w 

klasyfikacji rocznej. Umożliwia się poprawienie jej uczniowi, który wypełnia warunki 

określone w punkcie 1 § 12 oraz spełnia szczegółowe kryteria oceny zachowania, o 

którą wnioskuje jego rodzic/ opiekun prawny. 

Dodano punkt 5 w brzmieniu: 

5. Dyrektor na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia powołuje komisję, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

 W skład komisji wchodzą: 

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b)   wychowawca klasy, 

c)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 



d)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f)    przedstawiciel rady rodziców. 

Dodano punkt 6 w brzmieniu: 

 6.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 13 

Dodano pkt 6a w brzmieniu: 

 6a. Ocenę naganną zachowania wystawioną uczniowi w klasyfikacji śródrocznej i/lub 

rocznej, pisemnie uzasadnia wychowawca klasy, a podczas zebrania Rady 

Pedagogicznej prezentuje jej uzasadnienie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


