
 
 

Uchwała nr 5 2021/2022 
 

Rady Szkoły w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 343 w Warszawie  z dnia 05.01.2022 

 
 
 

W sprawie: 
uchwalenia zmian w Statucie Szkoły 
 
 
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz.1082 ze zm.) Rada Szkoły w SP nr 343 w Warszawie uchwala co następuje: 
 
 

§1 
 

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły: 
 

1. w Źródłach prawa: 

 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.   U. z 2021 r. 
poz. 1082); 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1915); 

2. W § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  Nauczyciela – należy przez to rozumieć nauczyciela przedmiotu i 
nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanego dalej nauczycielem 
współorganizującym kształcenie oraz wychowawcę świetlicy zatrudnionych Szkole; 

3. W § 44 wyrazy nauczyciel wspomagający zastępuje się wyrazami w brzmieniu nauczyciel 
współorganizujący kształcenie; 

4. § 47 przyjmuje brzmienie: Wychowawca świetlicy wspiera realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych Szkoły w odniesieniu do uczniów, a w szczególności: 

1) dba o bezpieczeństwo powierzonych mu pod opiekę dzieci; 
2) pomaga w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu się do lekcji; 
3) organizuje dla swoich podopiecznych zajęcia rekreacyjno-sportowe i kulturalne, pozwalające 

na rozwijanie ich zainteresowań i talentów, wspomagające rozwój dziecka i pokonywanie 
deficytów rozwojowych oraz integrację środowiska rówieśniczego; 

5. W § 49 w ust. 2 wyraz wspomagający zastępuje się słowami współorganizującego kształcenie;. 
6. W § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie Wychowawcy oddziałów klas I-III i oddziałów klas IV-VIII tworzą 

zespoły wychowawcze. 



7. W § 51 w pkt. 5 wyraz wspomagających zastępuje się wyrazami współorganizujących kształcenie; 
8. W § 65 przed wyrazami Uczniowie mają obowiązek dodaje się ust. 1; 
9. W § 65 pkt. 3 otrzymuje brzmienie przychodzenia do szkoły w stroju zgodnym z dobrym obyczajem i 

zasadami współżycia społecznego; 
10. W § 65 pkt 5 lit. c) otrzymuje brzmienie czarne lub granatowe spodnie/spódnica; 
11. W § 65 pkt 13 lit. a) po wyrazie obowiązuje skreśla się wyraz całkowity; 
12. W § 65 pkt 13 lit. b) po wyrazie nauczyciela skreśla się wyraz dyżurujący; 
13. W § 65 po pkt 19 dodaje się ust. 2 w brzmieniu Uczniowie biorą odpowiedzialność za wartościowe 

rzeczy przynoszone do Szkoły, nad którymi mają obowiązek  nadzoru; 
14. W § 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 3 uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją. 
15. § 73 uchylony;   
16. W § 103 ust. 3 pkt 2 po wyrażeniu w godzinach od 7.35 skreśla się  7.50; 
17. W § 110 ust. 1 po wyrazie odpowiedzialność dodaje się wyrazy i jego rodziców; 
18. W § 110 ust. 2 uchyla się; 
19. W § 134 wyraz wspomagający zastępuje się wyrazami współorganizujący kształcenie; 
20. W § 149 ust. 6 po wyrażeniu z uwzględnieniem skreśla się wyrazy średniej arytmetycznej; 
21. W § 156 ust. 4 otrzymuje brzmienie Ocena uzyskana z poprawy jest wystawiana obok oceny otrzymanej 

poprzednio, pod uwagę brana jest ocena wyższa; 
22. W § 159, ust. 4, pkt. 7 zaczynający się od słów Uczeń uzyskuje pochwały za … zmieniamy na oddzielny 

ustęp nr 5 w tym paragrafie.  
23. W tymże § 159, ust. 5, litera c), tiret 1otrzymuje brzmienie dbałość o wygląd zewnętrzny ucznia i 

higienę; 
24. W § 159, ust. 4, pkt. 8 zaczynający się od słów Uczeń uzyskuje upomnienie za … zmieniamy na 

oddzielny ustęp nr 6 w tym paragrafie. 
25. W tymże § 159, ust. 6, litera e) otrzymuje brzmienie brak stroju galowego na uroczystości szkolnej lub 

w innej sytuacji. 
26. W tymże § 159, ust. 6, pkt. 8 litery u-x stają się oddzielnymi ustępami 7-10: 

7. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w dzienniku elektronicznym i dokumentacji 
wychowawcy. 
8. Informacje o zachowaniu uczeń otrzymuje na bieżąco w formie ustnej. 
9. Na zebraniach lub w czasie dni otwartych wychowawca przekazuje rodzicom informacje o 
zachowaniu ucznia. 
10. Ocena zachowania jest jawna. 

 
§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Szkoły.  
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Szkoły 



 
Michał Plechawski                                           

     
 

 


