
Uchwała nr 24/2020/2021 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

z dnia 4 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie 

 

Na podstawie art. 80 ust.2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wprowadza się 

zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej  

 

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nowelizacji 

Statutu: 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 12 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2) rodzice/opiekunowie prawni zapoznawani są z procedurami przez wychowawcę klasy,  

 co potwierdzane jest w protokole zebrań z rodzicami.”; 

 

2) w § 14 w ust. 2 w pkt. 4 po lit. e dodaje się lit. f i g w brzmieniu:  

 „f) zgodnie z obowiązującym trybem rozpatruje skargi dotyczące naruszenia praw ucznia,  

 g) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub specjalistę Szkoły, 

 informuje o tym fakcie rzecznika dyscyplinarnego;”; 

 

3) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:  

 „§ 41a. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia  

 1. Uczeń, jego rodzic lub inna osoba dorosła mają prawo do złożenia skargi, jeśli uznają,  

 że prawa ucznia zostały naruszone.  

 2. W przypadku skargi złożonej przez niepełnoletniego ucznia Szkoły o fakcie tym 

 zawiadamia się rodziców/opiekunów prawnych ucznia.  

 3. Skarga powinna być złożona w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły w terminie 7 dni 

 roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia.  

 4. Skarga, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty 

 dotyczące naruszenia praw ucznia.  

 5. W przypadku potrzeby pozyskania przez Szkołę dodatkowych informacji dotyczących 

 przedmiotu skargi, Dyrektor Szkoły występuje do skarżącego z pisemną prośbą.  

 6. Przyjęcie skargi, o której mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z obowiązującą w Szkole 

 instrukcją kancelaryjną.  

 7. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.  

 8. Skarga w przypadku naruszenia praw ucznia rozpatrywana jest przez Dyrektora Szkoły.  

 9. Rozpatrzenie skargi następuje do 14 dni od jej wpływu do sekretariatu Szkoły.  

 10. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 9, może być przedłużony  

 o 30 dni po uprzednim poinformowaniu skarżącego o tym fakcie.  

 11. Podczas rozpatrywania skargi:  

 1) informuje się osoby wymienione w skardze;  



 2) pozyskuje się pisemne wyjaśnienia osób, pod których adresem sformułowane zostały 

 zastrzeżenia;  

 3) gromadzone są w przedmiotowej sprawie i rejestrowane niezbędne wyjaśnienia innych osób 

 oraz dokumenty związane ze sprawą;  

 4) dokumentacja związana ze sprawą przechowywana jest w aktach sprawy.  

 12. Skarżącym i oskarżonym przysługuje prawo wglądu do związanych ze sprawą materiałów 

 wykorzystywanych w procedurze rozpatrywania skargi.  

 

 13. W terminach, o których mowa w pkt. 9 i 10, Dyrektor Szkoły udziela osobie 
 zainteresowanej odpowiedzi pisemnej co do właściwości rozpatrzenia sprawy.  

 14. Skarżącym przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia przy Lubelskim 

 Kuratorze Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka.  

 15. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dotyczącej naruszenia praw ucznia, dyrektor 
 Szkoły informuje o tym fakcie rzecznika dyscyplinarnego.”;  

4) w § 45 po ust. 18 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:  

 „19. Podczas zajęć edukacyjnych realizowanych w trybie online uczniowie są zapoznawani 

 przez nauczycieli i wychowawców z obowiązującymi zasadami bezpiecznego uczestnictwa  

 w zajęciach w odniesieniu do ustalonych w Szkole technologii informacyjno-

 komunikacyjnych.”;  

 

5) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i zobowiązany jest natychmiast 

 reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania, które stanowią zagrożenie 

 bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły oraz podczas zdalnego lub hybrydowego trybu 

 nauczania – uczenia się uczniów w ramach tygodniowego planu zajęć.”;  

 

6) w § 54: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

 rodziców/opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

 przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, co 

 potwierdzają stosownym wpisem tematu zajęć.”,  

 

 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

 rodziców/opiekunów prawnych o zasadach oceniania zachowania, co potwierdza stosownym 

 wpisem tematu zajęć z wychowawcą oraz przedstawia podczas zebrań  

 z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


