
UCHWAŁA NR 3/12/09/2019 
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAMIĘCI OFIAR STUTTHOFU W SZTUTOWIE 

Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2019 
 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu                           

w Sztutowie 

 Na podstawie art. 72 ust.1  oraz w związku z art. 80 ust. 2 pkt.1 i art. 82 ust. 2 USTAWY                                         

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 

2197 i 2248) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie 

uchwala, co następuje: 

§1. 
Wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie 
mające na celu dostosowanie do aktualnego stanu prawnego oraz potrzeb zdiagnozowanych                      
przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 
§2. 

W par. 27 ust. 5 zyskuje brzmienie: „W czasie imprez na rzecz środowiska lokalnego, w dni wolne                     
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w szczególności Dzień Dziecka, festyny i pikniki rodzinne 
uczniowie pozostają pod opieką rodziców. Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic”. 
  

§3. 
1. W par. 53 ust. 1  pkt. 10 lit. a  po słowie zwolniony dodaje się słowo obecny. Zapis zyskuje 

brzmienie „zwolniony/ obecny”. 
2. W par. 53 ust. 1  pkt. 10 lit. b  zamiast „nieobecność nieusprawiedliwiona” wpisujemy 

„zwolniony”. 

§4. 
1. Par 89 ust. 1 zyskuje nowe brzmienie:” Uczeń ma obowiązek być przygotowanym na każdą 

lekcję. Powinien posiadać podręcznik, zeszyty, przybory szkolne, strój sportowy lub inne 

artykuły do przeprowadzenia lekcji wymagane  przez nauczyciela. Dopuszczalne jest jedno 

nieprzygotowanie w półroczu o ile przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny                            

w tygodniu;  dwa nieprzygotowania w półroczu, o ile przedmiot odbywa się dwa razy                            

w tygodniu oraz trzy nieprzygotowania , o ile przedmiot realizowany jest w wymiarze trzech 

lub więcej godzin w tygodniu. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną”.  

2. Par 89 ust. 20 zyskuje nowe brzmienie:” Poprawa innych ocen bieżących, innych niż 
sprawdziany i prace klasowe może być ustalana indywidulanie z nauczycielem”. 

3. W par. 89 skreśla się ust. 22. 
 

§5.  
1. W par. 96 ust. 2 skreśla się pkt. 2, 8, 11, 13, 14, 15. 
2. W par. 96 ust. 3 zyskuje nowe brzmienie, skreśla się „bierze aktywny udział w zajęciach”, 

zostaje „nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć”. 

§6. 
1. W par. 96 po ust. 3 dodaje się ust 4 w następującym brzmieniu: 



„4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad ubierania się na terenie szkoły, na które składa 

się: 

1)  noszenie na co dzień przez uczennice: 

a) obuwia na płaskim lub niskim obcasie, z wyłączeniem możliwości noszenia klapek, 

b) spódnic  i sukienek nie krótszych  niż za połowę uda, 

c) spodenek nie krótszych niż zakrywających 1/3 uda, 

d) górnej części ubioru zakrywającej ramiona (dopuszcza się szerokie na min. 2 palce 

ramiączka), plecy, brzuch i dekolt; 

2) noszenie na co dzień przez uczniów: 

a) męskiego obuwia sportowego lub wizytowego, z wyłączeniem możliwości noszenia 

klapek, 

b) spodni nie krótszych niż  1/3 uda, 

c) górnej części ubioru zakrywającej ramiona, plecy, brzuch i tors; 

3) noszenie przez uczniów i uczennice w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,                    

w czasie uroczystości szkolnych oraz grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren 

szkoły w celu reprezentowania społeczności uczniowskiej: 

a) koszuli lub bluzki w kolorze białym, na którą może być założony sweter                                     

lub marynarka w kolorze czarnym, granatowym lub szarym, 

b) długich spodni w kolorze czarnym, granatowym lub szarym, zaś w przypadku 

uczennic także spódnic w tych kolorach, nie krótszych  niż za połowę uda, 

c) obuwia wizytowego, o ile uczniowie i uczennice je posiadają lub  zgodnie z zawartymi 

ustaleniami co do obuwia, które zostały określone w ubiorze codziennym 

obowiązującym na terenie szkoły. 

2. W par. 96 po ust. 4 dodaje się ust 5 w następującym brzmieniu: „Każdy uczeń zobowiązany 

jest do zmiany obuwia. Przed wejściem na zajęcia zmienia obuwie w szatni, a także zdejmuje    

i pozostawia w szatni odzież wierzchnią, w szczególności: kurtkę, płaszcz oraz nakrycie 

głowy”. 

3. W par. 96 po ust. 5 dodaje się ust 6 w następującym brzmieniu:  

„6. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zasad ubioru w czasie 

zajęć sportowych. Na czas zajęć wychowania fizycznego lub dodatkowych zajęć sportowych:  

1) ubiera odzież sportową przeznaczoną specjalnie na zajęcia – np. dresy lub getry                                 

i koszulkę z krótkim rękawem; 

2) obuwie z białą lub kauczukową podeszwą, niezostawiającą śladów na powierzchni sali 

gimnastycznej; 

3) zdejmuje wszelką biżuterię i ozdoby; 

4) związuje włosy dłuższe niż sięgające do ramion.  

4. W par. 96 po ust. 6 dodaje się ust 7 w następującym brzmieniu:  

„7. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zasad związanych                              

z wyglądem zewnętrznym.  

1) Makijaż twarzy dopuszczalny jest tylko w trakcie imprez szkolnych o charakterze 

rozrywkowym (dyskoteka, zabawa karnawałowa itp.) lub w sytuacji uzgodnionej                                              

z nauczycielem wynikającej z realizacji  podstawy programowej, np. przygotowanie 

spektaklu teatralnego; 

2) Dopuszcza się stosowanie matującego podkładu w szczególności w sytuacji problemów 

skórnych, np. zmian trądzikowych; 



3) Dopuszcza się stosowanie tuszu do rzęs w kolorach naturalnych, np. czarnym, brązowym; 

4) Nie dopuszcza się noszenia długich paznokci (naturalnych i sztucznych) ze względów 

higienicznych oraz związanych z bezpieczeństwem; 

5) Paznokcie mogą być pomalowane jedynie bezbarwnym lakierem lub odżywką; 

6) Nie dopuszcza się możliwości farbowania, malowania włosów.  

§7. 
1. W par 97. ust. 1 pkt 14 skreśla się słowa „zdeponowanie winno być w obecności ucznia”. 
2. W par. 97 ust. 1 pkt. 15 zyskuje nowe brzmienie: „Odbiór telefonu przez ucznia jest możliwy 

po uprzednim zdaniu testu ze znajomości zasad korzystania z wyżej wymienionego sprzętu   
(w formie pisemnej  lub elektronicznej). Termin egzaminu ustala sekretarka szkoły. 
Szczegółowe zasady egzaminu zawarto w odrębnym regulaminie. Po odbiór telefonu mogą 
zgłosić się także rodzice lub osoby dorosłe przez nich upoważnione. Odbiór urządzenia przez 
rodzica nie zwalnia ucznia z obowiązku napisania i zdania testu (minimum 90% poprawnych 
odpowiedzi). Do tego czasu uczeń nie może przynosić urządzenia do szkoły”. 

 
§8. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły. 
 

§9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Sylwia Owsińska 

 
 
     
                                                                                                                    


