
 

 

Uchwała nr  9 

Rady Pedagogicznej  

z dnia 11 grudnia 2018r. r.  

w sprawie zmian w statucie  

Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Ferića   w Ostrowie Wielkopolskim 

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

1. W  § 94  

- art. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

 „na zakończenie roku szkolnego tytuł Superucznia klas III zgodnie z regulaminem” 

 - art. 1 pkt  5 otrzymuje nowe brzmienie: 

 „miano Lidera Nauki w klasach IV – VIII oraz nagrody książkowe na  zakończenie roku 

szkolnego zgodnie z regulaminem”. 

- dodaje się art. 3 w brzmieniu: 

„Odwołanie się od przyznania nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie 

nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę 

(wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji  

o przyznanej nagrodzie w formie pisemnej.  

- dodaje się art. 4 w brzmieniu: 

 „Odwołanie rozpatruje komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny w terminie do  

14 dni od wniesienia odwołania.” 

- dodaje się art. 5 w brzmieniu: 

 „Decyzja komisji jest ostateczna.”  

 

2.  § 95 otrzymuje nowe brzmienie 

1.    Rodzaje i hierarchia kar oraz sposób ich wymierzania: 

1)    ustne upomnienie nauczyciela w rozmowie indywidualnej; 

2)    uwaga pisemna nauczyciela zapisana  w dzienniku elektronicznym; 



 

3)   zawieszenie udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych /seanse filmowe, 

teatralne, wycieczki, dyskoteki, zawody i mecze sportowe itp./; 

4)    upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego; 

5)    upomnienie Dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej; 

6)    nagana Dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

7)    przeniesienie do równoległej klasy (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, 

pedagoga, dyrektora uchwałą rady pedagogicznej; 

8)    za zgodą Kuratora Oświaty przeniesienie do innej szkoły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

................................................................................. 

        (przewodniczący Rady Pedagogicznej) 

 

 

 


