
 

UCHWAŁA NR 10 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

GDAŃSK UL. POLANKI 119 

Z DNIA 08.03.2021 

W sprawie nowelizacji Statutu Szkoły 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdańsku, wprowadza się 

następujące zmiany: 

a) Jest: § 11. 

1) Rozwiązywanie konfliktów: 

1. Zaistniałe konflikty organy Szkoły rozwiązują w drodze 

negocjacji. Do rozwiązania konfliktu Dyrektor powołuje mediatora 

lub specjalny zespół. 

2. W przypadku nie rozwiązania konfliktu, sporną sprawę 

przedstawia się do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w zależności od charakteru 

sprawy.  

Ma być: § 11. 

1) Rozwiązywanie konfliktów: 

1. Zaistniałe konflikty organy Szkoły rozwiązują w drodze 

negocjacji.  Do rozwiązania konfliktu Dyrektor powołuje mediatora 

lub specjalny zespół. 

2. W przypadku nie rozwiązania konfliktu, sporną sprawę 

przedstawia się do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub 

odpowiednej instytucji, w zależności od charakteru sprawy. 

 

b) Jest:  §44  

6. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o ponownym ustaleniu 

przez wychowawcę oceny z zachowania, jeśli nie uwzględniono trybu 

i kryteriów ustalania oceny. 

 

 



Ma być: §44 

6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna. 

1) Uczeń/ rodzice mają prawo do zgłoszenia do dyrektora zastrzeżenia 

od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ale nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli uważają, że nie został 

zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

drodze głosowania 

Jest: §44 

9. Ocenę zachowania Ucznia ustala wychowawca klasy   

uwzględniając: 

1) Tryb i kryteria oceny zachowania Ucznia; 

2) Ocenę Rady Pedagogicznej i innych pracowników Szkoły 

Ma być: §44 

9. Ocenę zachowania Ucznia ustala wychowawca klasy   

uwzględniając: 

1) Tryb i kryteria oceny zachowania Ucznia; 

2) Opinię Rady Pedagogicznej, nauczycieli, uczniów i samoocenę 

ucznia 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.03.2021 


