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Uchwała Nr 7/2017 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie 
z dnia 9 maja 2017 r.  

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza  
w Gnieźnie 

 
Na podstawie: art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 
 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 
 
W statucie Szkoły Podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Szkoła realizuje cele i zadania szkoły wynikające uwzględniające program 
wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska. określone w ustawie o systemie oświaty oraz  
w przepisach wydanych na jej podstawie.”;  

2) W § 8a ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;”; 

3) W § 8b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.”; 

4) W § 9 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„4a. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 
(„religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.”; 

5) W § 15 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie 
tej opinii.”; 



6) W § 20 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 
„5a. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły, najpóźniej 
na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności zadań powinien odpowiadać 
wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen.”; 

7) W § 20 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin poprawkowy;”; 

8) W § 20 ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.”;  

9) W § 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o jego 
ustnych odpowiedziach, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz 
ustaloną ocenę.”;  

10) W § 21 ust/ 10 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 
„5) imię i nazwisko ucznia; 
6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny.”; 

11) W § 21 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
„11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.”;  

12) W § 21a ust. 13 do 15 skreśla się; 
13) W § 40 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie 
użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w 
społeczeństwie informacyjnym. 
1b. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do 
samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po 
przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez 
nauczyciela.”; 

14) W § 40 po ust. 5 dodaje się ust. 5a do 5c w brzmieniu: 
„5a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
3) wdrażanie do poszanowania książki, 
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
6) współdziała z nauczycielami, 
7) rozwija życie kulturalne szkoły, 
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 
10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki. 
5b. Biblioteka pełni funkcje: 
1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
c) kształcenie kultury czytelniczej, 
d) wdrażanie do poszanowania książki, 
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 
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2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 
a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym świetlicowych, 
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 
3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 
5c. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:  
1) rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych; 
2) przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji; 
3) kształtowaniem kultury czytelniczej,  
4) udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 
5) przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; 
6) doskonaleniem umiejętności uczenia się; 
7) otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 
8) pomocą uczniom mającym trudności w nauce;  
9) ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków w 
sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i 
wartościowym ich stanu z zachodzącymi w nim zmianami.”; 

15) W § 40 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) gromadzenie, udostępnianie i ewidencja zbiorów i innych źródeł informacji;”; 

16) W § 40 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa m. in. poprzez: 
a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 
b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie 
wystaw i pokazów, 
c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i plastycznych, 
d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy;”;  

17) W § 40 ust. 6 po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 
„19) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 
czytania i uczenia się, m.in. poprzez: 
a) spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej, 
b) czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 
c) prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z 
uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.”;  

18) W § 40 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 
„6a. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków 
do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 
wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 
6b. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 
kompetencji.”; 



19) W § 40 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 
1) właściwą obsadę personalną; 
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.”; 

20) W § 40a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Uczeń szkoły ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.”. 

 
§ 2. 

 
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 maja 2017r. 
 


