
Uchwała nr 23/2018  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zielonkach 

z dnia 19 września 2018 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach. 

 

 

Podstawa prawna: 

Działając na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 7 Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Zielonkach uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 6 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu: 

„5) Rada Szkoły, jeżeli dojdzie do jej powołania.” 

 

2) § 7 ust. 3 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących;” 
 

3) § 7 ust. 3 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 

„5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę 
Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;” 

 
4) § 7 ust. 3 pkt 16) otrzymuje następujące brzmienie: 

„16) dopuszcza do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły, 
programy wychowania i nauczania przedstawione przez nauczycieli;” 
 

5) § 7 ust. 3 pkt 18) otrzymuje następujące brzmienie: 
„18) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności 

Szkoły, sprawozdanie dyrektora stanowi odrębny dokument;” 
 

6) § 7 ust. 3 pkt 19) otrzymuje następujące brzmienie: 

„19) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły szkolny plan nadzoru pedagogicznego 
w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, plan stanowi odrębny dokument;” 
 

7) § 7 ust. 4 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników Szkoły;” 
 

8) § 7 ust. 5 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej bądź Rady Szkoły, podjętymi 

w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny;” 



 

 

9) § 7 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.” 
 

10) § 8 ust. 5 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;” 

 

11) § 8 ust. 5 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły oraz Radę Rodziców;” 
 

12) uchyla się § 8 ust. 5 pkt 6) 

 
13) w § 8 ust. 5 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w następującym brzmieniu: 

„8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.” 
 

14) w § 8 ust. 6 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w następującym brzmieniu: 

„8) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.” 

 

15) § 8 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia 

do uchwalenia Radzie Szkoły.” 
 

16) § 8 ust. 9 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 

„5) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 
o zmianę nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole, jeżeli nie powołano Rady Szkoły.” 

 

17) po § 8 dodaje się § 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h i 8i w następującym brzmieniu: 

 

„§ 8a 

1. W Szkole może działać Rada Szkoły, jeżeli zostanie powołana, tj. do jej składu zostaną wybrani 

wszyscy przedstawiciele przewidziani w § 8b ust. 1. 

2. Jeżeli Rada Szkoły nie została powołana, zadania Rady wykonuje Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, a także 

w szczególności: 

1) uchwala Statut Szkoły; 

2) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami 

o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 

4) opiniuje plan pracy Szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 

istotne dla Szkoły; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, 

Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, 

w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-

7 prawa oświatowego, 

6) zatwierdza kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, 



7) może wnioskować o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej, 

8) ma prawo składania wniosku o zmianę nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole, 

4. Celem Rady Szkoły jest pomoc w wychowaniu i wykształceniu uczniów przygotowanych 

do życia we współczesnym świecie, a dobro ucznia jest dla Rady Szkoły wartością nadrzędną i 

przez nią chronioną. 

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły 

określa jej regulamin. 

 

 

§ 8b 

1. W skład Rady Szkoły wchodzi 9 osób, z zastrzeżeniem ust. 2-3, w równej liczbie: 

1) 3 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli; 

2) 3 rodziców wybranych przez ogół rodziców; 

3) 3 uczniów wybranych przez ogół uczniów. 

2. W skład Rady Szkoły nie wchodzą uczniowie oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-IV 

Szkoły. 

3. W Szkole udział uczniów klasy V i VI w Radzie Szkoły nie jest obowiązkowy. 

4. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata i kończy się w dniu 30 września danego roku. 

5. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 

Posiedzenia Rady Szkoły są protokołowane. 

6. Posiedzenia Rady Szkoły, z zastrzeżeniem § 8g, zwołuje jej przewodniczący, w zależności 

od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. W miesiącu sierpniu każdego roku ze względu 

na przygotowania do nowego roku szkolnego Rada Szkoły organizuje co najmniej 

2 posiedzenia. 

7. W regulaminie Rady Szkoły mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie 

biorą udziału przedstawiciele uczniów. 

8. Członkowie Rady Szkoły są zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy, 

niewykorzystywania i nieprzekazywania innym osobom informacji pozyskanych w związku ze 

swoim członkostwem w Radzie Szkoły, zarówno w czasie swojej kadencji jak i po jej 

wygaśnięciu. 

9. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły. 

10. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, 

za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 

11. Rada Szkoły może porozumiewać się z Radami innych szkół, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 

 

§ 8c 

1. Wybory trzech przedstawicieli nauczycieli do Rady Szkoły dokonuje się na zebraniu Rady 

Pedagogicznej w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej, w głosowaniu 

tajnym. 

2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy członek Rady Pedagogicznej. 

3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy członek Rady Pedagogicznej, 

z wyjątkiem Dyrektora Szkoły, Wicedyrektorów Szkoły oraz osoby, o której mowa w § 8f. 

4. Kandydata do Rady Szkoły może zgłosić grupa co najmniej 1/3 wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej pod warunkiem uzyskania zgody tej osoby. 

5. Kandydatów do Rady Szkoły zgłasza się na piśmie wraz z pisemną zgodą, o której mowa w ust. 

4 do Dyrektora Szkoły najpóźniej 3 dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej, w czasie 

którego zaplanowane są wybory. Termin zgłaszania kandydatur musi obejmować minimum 5 

dni.  



6. Terminy, o których mowa w ust. 5 ogłasza Dyrektor Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły listę kandydatów do Rady Szkoły wywiesza w miejscu łatwo dostępnym dla 

wszystkich członków Rady Pedagogicznej. 

8. W przypadku braku kandydatów do Rady Szkoły w liczbie co najmniej trzech, wyborów nie 

przeprowadza się, a Dyrektor Szkoły ogłasza, że nie doszło do wyboru przedstawicieli 

nauczycieli do Rady Szkoły. 

9. Bezpośrednio przed głosowaniem każdy z kandydatów do Rady Szkoły dokonuje prezentacji 

swojej kandydatury. 

10. Wyboru członków do Rady Szkoły dokonuje się na przygotowanych kartach do głosowania, 

na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów zapisanych w kolejności 

dokonanego zgłoszenia. Przy każdym nazwisku będzie znajdowała się pusta kratka; karta do 

głosowania będzie opieczętowana pieczątką Szkoły. 

11. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w pustej kratce. Kartę do głosowania 

należy wrzucić do urny. 

12. Każdy z członków Rady Pedagogicznej może zagłosować na trzech kandydatów. Wyborca może 

oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów. 

13. W przypadku niewypełnienia krzyżykiem żadnej kratki, wypełnienia większej liczby kratek niż 

trzy karta do głosowania będzie nieważna. 

14. Komisja skrutacyjna podlicza oddane głosy i ustala kolejność kandydatów od największej liczby 

otrzymanych ważnych głosów do najmniejszej. Z tak ustalonej listy trzech pierwszych 

kandydatów z największą liczbą głosów wchodzi w skład Rady Szkoły, z tymże każdy z tych 

kandydatów powinien otrzymać poparcie co najmniej 1/3 wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej obecnych w czasie głosowania. 

15. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów i braku wyłonienia 

trzech kandydatów przeprowadza się bezpośrednio po wyborach wybory uzupełniające spośród 

tych kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

16. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, a następnie Dyrektor 

Szkoły podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości. 

17. Uprawomocnienie wyborów następuje w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia ostatecznych 

wyników wyborów; jest to czas na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 8d 

1. Wybory trzech przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły przeprowadza się w wyborach 

dwustopniowych. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców uczniów 

z każdego oddziału zwanych dalej delegatami, którzy następnie w trakcie zgromadzenia 

wyborczego dokonują wyboru członków Rady Szkoły. 

2. Wyboru delegatów dokonuje się na zebraniach rodziców uczniów poszczególnych oddziałów 

zwoływanych przez Dyrektora Szkoły, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby rodziców 

danego oddziału, w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Prawo wybierania delegatów w danym oddziale (czynne prawo wyborcze) ma każdy rodzic 

ucznia tego oddziału, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Prawo wybieralności na stanowisko delegata w danym oddziale (bierne prawo wyborcze) ma 

każdy rodzic ucznia tego oddziału obecny na zebraniu przy zachowaniu zasady, że jednego 

ucznia reprezentuje jeden rodzic oraz zasady, że ten sam delegat może reprezentować tylko 

jeden oddział. 

5. Kandydata na delegata może zgłosić każdy rodzic ucznia danego oddziału bądź ich grupa pod 

warunkiem uzyskania zgody tej osoby. Rodzic może zgłosić również siebie. 

6. Kandydatów na delegatów zgłasza się ustnie bezpośrednio w czasie zebrania rodziców uczniów 

danego oddziału, na którym mają odbyć się wybory. 



7. W oddziałach wybiera się delegatów w liczbie od 2 do 4, w zależności od liczebności danego 

oddziału: 

1) do 16 uczniów – 2 delegatów, 

2) 17 – 23 uczniów – 3 delegatów, 

3) 24 – 30 uczniów – 4 delegatów. 

8. Brak wyboru przewidzianej liczby delegatów w poszczególnych oddziałach nie stoi 

na przeszkodzie dalszemu wyborowi członków Rady Szkoły, jeżeli liczba wybranych delegatów 

we wszystkich oddziałach będzie równa co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów, wynikającej 

z liczebności poszczególnych oddziałów i przelicznika określonego w ust. 7. W przypadku braku 

odpowiedniej liczby delegatów o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wyborów nie 

przeprowadza się, a Dyrektor Szkoły ogłasza, że nie doszło do wyboru przedstawicieli rodziców 

do Rady Szkoły. 

9. Bezpośrednio przed głosowaniem każdy z kandydatów na delegata dokonuje prezentacji swojej 

kandydatury. 

10. Wyboru delegatów dokonuje się na przygotowanych kartach do głosowania, na których rodzice 

w wykropkowanych miejscach wpisują (drukowanymi literami, bez skrótów) imiona i nazwiska 

wszystkich zgłoszonych kandydatów zapisanych w kolejności dokonanego zgłoszenia. Przy 

każdym miejscu na imię i nazwisko kandydata będzie znajdowała się pusta kratka; karta do 

głosowania będzie opieczętowana pieczątką Szkoły. 

11. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w pustej kratce. Kartę do głosowania 

należy wrzucić do urny. 

12. Każdy z rodziców może zagłosować na tylu kandydatów, ilu delegatów przypada na dany 

oddział. Wyborca może oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów.  

13. W przypadku niewypełnienia krzyżykiem żadnej kratki, wypełnienia większej liczby kratek 

niż liczba delegatów przypadająca na dany oddział czy też błędnego zapisania imienia lub 

nazwiska kandydata karta do głosowania będzie nieważna. 

14. Komisja skrutacyjna podlicza oddane głosy i ustala kolejność kandydatów od największej liczby 

otrzymanych ważnych głosów do najmniejszej. Z tak ustalonej listy odpowiednia liczba 

kandydatów z największą liczbą głosów zostaje wybrana na delegatów na zgromadzenie 

wyborcze. 

15. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów i braku wyłonienia 

odpowiedniej liczby kandydatów przeprowadza się bezpośrednio po wyborach wybory 

uzupełniające spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

16. Komisje skrutacyjne z poszczególnych oddziałów sporządzają protokoły z przeprowadzonych 

wyborów, a następnie Dyrektor Szkoły podaje wyniki wyborów na delegatów do publicznej 

wiadomości. 

17. Zgromadzenie wyborcze delegatów zwołuje Dyrektor Szkoły. 

18. Wyboru członków Rady Szkoły dokonuje się w trakcie zgromadzenia wyborczego delegatów 

w obecności co najmniej 2/3 wybranych delegatów, w głosowaniu tajnym.  

19. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w trakcie zgromadzenia wyborczego ma każdy 

delegat. 

20. Prawo wybieralności na stanowisko członka Rady Szkoły (bierne prawo wyborcze) ma każdy 

delegat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 8f. 

21. Kandydata do Rady Szkoły może zgłosić grupa co najmniej 1/3 wszystkich delegatów pod 

warunkiem uzyskania zgody tej osoby. 

22. Kandydatów do Rady Szkoły zgłasza się na piśmie wraz z pisemną zgodą, o której mowa w ust. 

21 do Dyrektora Szkoły najpóźniej 3 dni przed terminem zgromadzenia wyborczego. Termin 

zgłaszania kandydatur musi obejmować minimum 5 dni.  

23. Terminy, o których mowa w ust. 22 ogłasza Dyrektor Szkoły. 



24. Dyrektor Szkoły listę kandydatów do Rady Szkoły wywiesza w miejscu łatwo dostępnym 

dla wszystkich delegatów. 

25. W przypadku braku kandydatów do Rady Szkoły w liczbie co najmniej trzech, wyborów 

nie przeprowadza się, a Dyrektor Szkoły ogłasza, że nie doszło do wyboru przedstawicieli 

rodziców do Rady Szkoły. 

26. Bezpośrednio przed głosowaniem każdy z kandydatów do Rady Szkoły dokonuje prezentacji 

swojej kandydatury. 

27. Wyboru członków do Rady Szkoły dokonuje się na przygotowanych kartach do głosowania, 

na których znajdują się imiona i nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów zapisanych 

w kolejności dokonanego zgłoszenia. Przy każdym nazwisku będzie znajdowała się pusta 

kratka; karta do głosowania będzie opieczętowana pieczątką Szkoły. 

28. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w pustej kratce. Kartę do głosowania 

należy wrzucić do urny. 

29. Każdy z delegatów może zagłosować na trzech kandydatów. Wyborca może oddać głos 

na mniejszą liczbę kandydatów. 

30. W przypadku niewypełnienia krzyżykiem żadnej kratki, wypełnienia większej liczby kratek 

niż trzy karta do głosowania będzie nieważna. 

31. Komisja skrutacyjna podlicza oddane głosy i ustala kolejność kandydatów od największej liczby 

otrzymanych ważnych głosów do najmniejszej. Z tak ustalonej listy trzech pierwszych 

kandydatów z największą liczbą głosów wchodzi w skład Rady Szkoły, z tymże każdy z tych 

kandydatów powinien otrzymać poparcie co najmniej 1/3 wszystkich delegatów obecnych 

w czasie głosowania. 

32. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów i braku wyłonienia 

trzech kandydatów przeprowadza się bezpośrednio po wyborach wybory uzupełniające spośród 

tych kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

33. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, a następnie Dyrektor 

Szkoły podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości. 

34. Uprawomocnienie wyborów następuje w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia ostatecznych 

wyników wyborów; jest to czas na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 8e 

1. Wybory trzech przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły przeprowadza się w wyborach 

dwustopniowych. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru przedstawicieli uczniów 

z każdego oddziału zwanych dalej delegatami, którzy następnie w trakcie zgromadzenia 

wyborczego dokonują wyboru członków Rady Szkoły. 

2. Wyboru delegatów dokonuje się w poszczególnych oddziałach, w obecności co najmniej 2/3 

ogólnej liczby uczniów danego oddziału, w głosowaniu tajnym.  

3. Prawo wybierania delegatów w danym oddziale (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń tego 

oddziału. 

4. Prawo wybieralności na stanowisko delegata w danym oddziale (bierne prawo wyborcze) 

ma każdy uczeń tego oddziału. 

5. Kandydata na delegata może zgłosić każdy uczeń danego oddziału bądź ich grupa pod 

warunkiem uzyskania zgody tej osoby. Uczeń może zgłosić również siebie. 

6. Kandydatów na delegatów zgłasza się ustnie bezpośrednio w czasie zebrania uczniów danego 

oddziału, na którym mają odbyć się wybory. 

7. W oddziałach wybiera się delegatów w liczbie od 2 do 4, w zależności od liczebności danego 

oddziału: 

4) do 16 uczniów – 2 delegatów, 

5) 17 – 23 uczniów – 3 delegatów, 

6) 24 – 30 uczniów – 4 delegatów. 



8. Brak wyboru przewidzianej liczby delegatów w poszczególnych oddziałach nie stoi 

na przeszkodzie dalszemu wyborowi członków Rady Szkoły, jeżeli liczba wybranych delegatów 

we wszystkich oddziałach będzie równa co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów, wynikającej 

z liczebności poszczególnych oddziałów i przelicznika określonego w ust. 7. W przypadku braku 

odpowiedniej liczby delegatów o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wyborów nie 

przeprowadza się, a Dyrektor Szkoły ogłasza, że nie doszło do wyboru przedstawicieli uczniów 

do Rady Szkoły. 

9. Bezpośrednio przed głosowaniem każdy z kandydatów na delegata dokonuje prezentacji swojej 

kandydatury. 

10. Wyboru delegatów dokonuje się na przygotowanych kartach do głosowania, na których 

uczniowie w wykropkowanych miejscach wpisują (drukowanymi literami, bez skrótów) imiona 

i nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów zapisanych w kolejności dokonanego 

zgłoszenia. Przy każdym miejscu na imię i nazwisko kandydata będzie znajdowała się pusta 

kratka; karta do głosowania będzie opieczętowana pieczątką Szkoły. 

11. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w pustej kratce. Kartę do głosowania 

należy wrzucić do urny. 

12. Każdy z uczniów może zagłosować na tylu kandydatów, ilu delegatów przypada na dany 

oddział. Wyborca może oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów. 

13. W przypadku niewypełnienia krzyżykiem żadnej kratki, wypełnienia większej liczby kratek 

niż liczba delegatów przypadająca na dany oddział czy też błędnego zapisania imienia 

lub nazwiska kandydata karta do głosowania będzie nieważna. 

14. Komisja skrutacyjna podlicza oddane głosy i ustala kolejność kandydatów od największej liczby 

otrzymanych ważnych głosów do najmniejszej. Z tak ustalonej listy odpowiednia liczba 

kandydatów z największą liczbą głosów zostaje wybrana na delegatów na zgromadzenie 

wyborcze. 

15. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów i braku wyłonienia 

odpowiedniej liczby kandydatów przeprowadza się bezpośrednio po wyborach wybory 

uzupełniające spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

16. Komisje skrutacyjne z poszczególnych oddziałów sporządzają protokoły z przeprowadzonych 

wyborów, a następnie Dyrektor Szkoły podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości. 

17. Zgromadzenie wyborcze delegatów zwołuje Dyrektor Szkoły. 

18. Wyboru członków Rady Szkoły dokonuje się w trakcie zgromadzenia wyborczego delegatów 

w obecności co najmniej 2/3 wybranych delegatów, w głosowaniu tajnym. 

19. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w trakcie zgromadzenia wyborczego ma każdy 

delegat. 

20. Prawo wybieralności na stanowisko członka Rady Szkoły (bierne prawo wyborcze) ma każdy 

delegat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 8f oraz z zastrzeżeniem § 8b ust. 2 i 3. 

21. Kandydata do Rady Szkoły może zgłosić grupa co najmniej 1/3 wszystkich delegatów pod 

warunkiem uzyskania zgody tej osoby. 

22. Kandydatów do Rady Szkoły zgłasza się na piśmie wraz z pisemną zgodą, o której mowa w ust. 

21 do Dyrektora Szkoły najpóźniej 3 dni przed terminem zgromadzenia wyborczego. Termin 

zgłaszania kandydatur musi obejmować minimum 5 dni.  

23. Terminy, o których mowa w ust. 22 ogłasza Dyrektor Szkoły. 

24. Dyrektor Szkoły listę kandydatów do Rady Szkoły wywiesza w miejscu łatwo dostępnym 

dla wszystkich delegatów. 

25. W przypadku braku kandydatów do Rady Szkoły w liczbie co najmniej trzech, wyborów 

nie przeprowadza się, a Dyrektor Szkoły ogłasza, że nie doszło do wyboru przedstawicieli 

uczniów do Rady Szkoły. 

26. Bezpośrednio przed głosowaniem każdy z kandydatów do Rady Szkoły dokonuje prezentacji 

swojej kandydatury. 



27. Wyboru członków do Rady Szkoły dokonuje się na przygotowanych kartach do głosowania, 

na których znajdują się imiona i nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów zapisanych 

w kolejności dokonanego zgłoszenia. Przy każdym nazwisku będzie znajdowała się pusta 

kratka; karta do głosowania będzie opieczętowana pieczątką Szkoły. 

28. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w pustej kratce. Kartę do głosowania 

należy wrzucić do urny. 

29. Każdy z delegatów może zagłosować na trzech kandydatów. Wyborca może oddać głos 

na mniejszą liczbę kandydatów. 

30. W przypadku niewypełnienia krzyżykiem żadnej kratki, wypełnienia większej liczby kratek 

niż trzy karta do głosowania będzie nieważna. 

31. Komisja skrutacyjna podlicza oddane głosy i ustala kolejność kandydatów od największej liczby 

otrzymanych ważnych głosów do najmniejszej. Z tak ustalonej listy trzech pierwszych 

kandydatów z największą liczbą głosów wchodzi w skład Rady Szkoły, z tymże każdy z tych 

kandydatów powinien otrzymać poparcie co najmniej 1/3 wszystkich delegatów obecnych 

w czasie głosowania. 

32. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów i braku wyłonienia 

trzech kandydatów przeprowadza się bezpośrednio po wyborach wybory uzupełniające spośród 

tych kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

33. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, a następnie Dyrektor 

Szkoły podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości. 

34. Uprawomocnienie wyborów następuje w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia ostatecznych 

wyników wyborów; jest to czas na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 8f 

1. Członkami Rady Szkoły w czasie tej samej kadencji nie mogą być osoby najbliższe. 

2. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii 

lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu. 

 

§ 8g 

W ciągu 14 dni od uprawomocnienia się wyników wyborów podanych najpóźniej Dyrektor Szkoły 

zwołuje posiedzenie nowo wybranej Rady Szkoły. 

 

§ 8h 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Szkoły przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1) zrzeczenia się członkostwa; 

2) śmierci członka Rady Szkoły; 

3) utraty statusu nauczyciela Szkoły, statusu rodzica ucznia Szkoły bądź statusu ucznia 

Szkoły; 

4) pięciu nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Szkoły w trakcie całej 

kadencji; 

5) odwołania z powodu rażącego zaniedbywania obowiązków bądź naruszenia zobowiązania, 

o którym mowa w § 8b ust. 8. 

2. Uzupełnienie składu Rady Szkoły następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach 

o jej powołaniu. Do momentu uzupełnienia składu Rady Szkoły nie może ona działać i jej zadania 

przejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

§ 8i 

1. Członka Rady Szkoły można odwołać z powodu rażącego zaniedbywania obowiązków bądź 

naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 8b ust. 8 na pisemny wniosek: 



a. 1/5 członków Rady Pedagogicznej w przypadku członka Rady Szkoły będącego 

przedstawicielem nauczycieli Szkoły, 

b. 1/5 ogółu rodziców uczniów Szkoły w przypadku członka Rady Szkoły będącego 

przedstawicielem rodziców Szkoły, 

c. 1/5 ogółu uczniów Szkoły w przypadku członka Rady Szkoły będącego 

przedstawicielem uczniów Szkoły. 

2. Do skutecznego odwołania członka Rady Szkoły potrzeba zwykłej większości głosów 

Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, Przewodniczącego Rady Rodziców oraz 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady 

Rodziców lub Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest członkiem Rady Szkoły, 

odpowiednio Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski deleguje swojego przedstawiciela, 

który nie zasiada w Radzie Szkoły.” 

 

18) § 9 ust. 6 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 

„5) wyrażanie zgody na decyzję Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa Dyrektor 

szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców;” 

 

19) § 10 ust. 4 do słowa „Szkoły” otrzymuje następujące brzmienie: 

„Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły” 
 

20) § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Szkoły w formie ustnej na jej posiedzeniu.” 

 
21) § 12 ust. 7 do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. W przypadku sporu pomiędzy Radą Szkoły a Radą Rodziców, Radą Szkoły a Radą 

Pedagogiczną lub Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców” 
 

22) § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Szkoły oraz zakładowym organizacjom związkowym stosowanie 

do przepisów, o których mowa w ust. 1.” 
 
23) § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną.” 

 
24) § 26 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas 

pracy zawodowej ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne 
okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole.” 
 

25) § 26 ust. 11 do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie: 
„11. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do” 
 

26) w § 26 ust. 12 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu: 
„6) uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.” 

 
27) § 26 ust. 14 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 



„5) przeniesieniem do innej grupy wychowawczej lub skreśleniem z listy wychowanków 

świetlicy.” 
 

28) § 26 ust. 15 do dwukropka otrzymuje następujące brzmienie: 
„15. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy” 
 

29) § 26 ust. 15 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 
„3) rodzice dzieci przyjętych do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia w określonym przez 
Szkołę terminie karty zapisu dziecka do świetlicy;” 

 
30) w § 26 po ust. 16 dodaje się ust. 17 i 18 w następującym brzmieniu: 

„17. Świetlica nie odpowiada za przedmioty przyniesione przez dzieci do szkoły.  

18. Uszczegółowione zasady funkcjonowania świetlicy zawarte są w procedurach 
obowiązujących w świetlicy.” 
 

31) § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Szkoła corocznie opracowuje na dany rok szkolny program realizacji wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa zawodowego, w którym uwzględnia udział przedstawiciela poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze Szkołą.” 
 

32) § 30 w ust. 7 uchyla się pkt 13); 
„13) uchylony” 
 

33) § 31 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły i Rady Rodziców, Dyrektor szkoły wyraża zgodę 

na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia 

oraz w miarę możliwości, zasoby Szkoły.” 

 

34) § 31 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor 

zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści i metody, 

przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Szkoły do zaopiniowania.” 

 

35) § 33 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Jeżeli w Szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, 

powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.” 

 

36) § 33 ust. 3 pkt 21) otrzymuje następujące brzmienie: 

„21) współpraca z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem 

Uczniowskim;” 

 

37) § 36 ust. 8 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły.” 

 

38) § 40 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) zespoły wychowawców dla klas IV-VIII;” 

 

39) uchyla się § 63 ust. 1 pkt 5) 

 

40) § 63 ust. 2 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 



„5) nagrody książkowe na koniec pierwszego etapu edukacyjnego przyznawane każdemu 

uczniowi zgodnie z jego możliwościami i zdolnościami, które mają na celu wspierać indywidualne 

tempo rozwoju, wzmacniać poczucie wartości oraz potrzebę aktywności własnej.” 

 

41) § 63 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 7 i 8, na wniosek 

wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców bądź Rady Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.” 

 

42) uchyla się w § 63 w ust. 2 pkt 7) 

„7) uchylony” 

 

43) § 71 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Członków obydwu składów pocztu sztandarowego zatwierdza Rada Szkoły.” 

 

44)  § 71 ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Decyzją Rady Szkoły uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.” 

 

45) § 86 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Statut Szkoły i jego zmiany przygotowuje Rada Pedagogiczna a uchwala Rada Szkoły.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

                                                                                              Bożena Nowak 

 

 

 

 

 


