
ANEKS DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20  

IM. HARCERZY BUCHALIKÓW  

W RYBNIKU 

 

Uchwała nr 3 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku  

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

 

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1, art. 50 ust.2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików  

w Rybniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

 a) uchyla się pkt 5.2, 

 b) w pkt 5.3 wyrazy „do 31 marca” zastępuje się wyrazami „do 15 czerwca” 

 c) uchyla się pkt 5.4 oraz 5.5. 

 
2) w § 14: 

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a, 6b oraz 6c w brzmieniu: 

 „6a. Zobowiązuje się rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do 

informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły o realizacji 

rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego za granicą. 

6b. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku 

szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

6c. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.” 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

  „9. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły 

oraz innych przepisów w szczególności: 



• przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły 

• udziału w zajęciach edukacyjnych wynikających z planu zajęć, punktualnego 

przychodzenia na nie. Mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest przybyć 

do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien 

udać się do świetlicy szkolnej, w której przebywać będzie pod nadzorem 

nauczyciela, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. 

• systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, odrabiania prac 

domowych. 

•  właściwego zachowywania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowania należytej 

uwagi, nie rozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu, gdy zostanie do tego 

upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwi ć uczniowi zabranie 

głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar. 

• usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie 

zobowiązany jest przedłożyć w ciągu dwóch dni od stawienia się na zajęcia. 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnej  

w „Zeszytach uwag i informacji”. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność 

ucznia jest także zaświadczenie lekarskie. 

• zachowania schludnego wyglądu oraz przestrzegania zasad ubierania się na terenie 

szkoły. Za nieodpowiedni strój ucznia uważa się zbytnio odsłonięte ciało, makijaż, 

ekstrawagancką fryzurę oraz elementy subkultur młodzieżowych. Ubiór ucznia 

powinien być stosowny do miejsca, w którym się znajduje.  

W wyjątkowych sytuacjach ucznia obowiązuje noszenie stroju uroczystego. Strój 

uroczysty uczeń powinien nosić w czasie: 

 - uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 

- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub 

Rada Pedagogiczna. 

• Przez strój uroczysty należy rozumieć: 

- dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica, 

- dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie. 

• przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, określonych zarządzeniem dyrektora szkoły. 



• właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów; zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej 

osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

• aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach  

i imprezach kulturalnych oraz sportowych 

• wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie 

bezpieczeństwa swojego i innych 

• przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły i wokół niej 

• kulturalnego wypowiadania się 

• przestrzegania regulaminu zachowania 

• przebywania na terenie szkoły w obuwiu zmiennym 

• dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne 

• dbania o ład i porządek w szkole 

• korzystania z szatni szkolnej i szafek uczniowskich 

3) W rozdziale XI „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania” – „Zasady oceniania 
zachowania”: 

a) w tabeli „Zachowania pozytywne” dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 
 

ZACHOWANIA POZYTYWNE LICZBA PUNKTÓW 
DODATNICH 

16. Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy za 
wzorową postawę ucznia w ciągu całego semestru, 
prezentowanie rówieśnikom właściwych norm 
postępowania, wysoka kultura osobista oraz 
nieustanne dążenie do naśladowania dobrych wzorców 

jednorazowo 1- 10 pkt 

 
b) w tabeli „Zachowania negatywne” pkt 23 otrzymuje brzmienie: 
 

ZACHOWANIA NEGATYWNE LICZBA PUNKTÓW 
UJEMNYCH 

23. Notoryczne naruszanie zasad ubierania się na 
terenie szkoły oraz nieschludny wygląd 

każdorazowo - 1 pkt 

 


