
UCHWAŁA NR  /2020/2021 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie 

z dnia 21.06.2021r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt 

Lwowskich w Rzeszowie. 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 

2017r. poz. 59 z pozn. zm.). 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie, stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2020/2021 Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 14 

w Rzeszowie z dnia 15 września 2020r. w sprawie jednolitego tekstu statutu Szkoły 

Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W §29 ust. 5 pkt. 5.4 w brzmieniu: „Poprawioną przez ucznia ocenę nauczyciel wpisuje 

do e - dziennika w osobnej rubryce, ocena pierwotna nie zostaje wykreślona. Poprawa 

każdej oceny ma taką samą wagę jak ocena pierwotna”. 

2) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.6, który otrzymuje brzmienie: „Obowiązuje pisemna forma 

usprawiedliwień nieobecności przez e-dziennik lub forma osobista, w szczególnych 

przypadkach dopuszcza się informację telefoniczną”. 

3) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.7, który otrzymuje brzmienie: „Rodzice mają obowiązek 

niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole, nie później niż do 7 dni od 

ostatniego dnia nieobecności. Z chwilą niedopełnienia tego obowiązku godziny te zostają 

nieusprawiedliwione”. 

4) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.8, który otrzymuje brzmienie: „Nie są przyjmowane 

usprawiedliwienia pojedynczych godzin (tj. jednej lub wybranych kilku) nieobecności w 

ciągu dnia zajęć dydaktycznych, wyjątkiem od powyższej zasady może być zaplanowana 

wcześniej wizyta lekarska, konieczność wykonania badań lub sytuacja losowa o sytuacji 

takiej rodzic/opiekun prawny informuje z wyprzedzeniem wychowawcę klasy”. 

5) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.9, który otrzymuje brzmienie: „Uczeń, który samodzielnie 

oddali się z zajęć bez zwolnienia przez rodzica nie może mieć usprawiedliwionej 

nieobecności. Nieobecność ta traktowana jest jako ucieczka z lekcji.”. 



6) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.10, który otrzymuje brzmienie: „Nieusprawiedliwione 

nieobecności ucznia na pojedynczych godzinach lekcyjnych skutkują każdorazowo uwagą 

w dzienniku”. 

7) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.11, który otrzymuje brzmienie: „Nieusprawiedliwione 

nieobecności ucznia na zajęciach – wynikające z barku usprawiedliwienia przez rodzica, 

skutkują obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień za każde 50 h 

nieusprawiedliwionych” 

8) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.12, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku uczniów, 

którzy wykazują się miesięczną frekwencją w zakresie 95 – 100% wychowawca klasy 

wpisuje pochwałę do dziennika” 

9) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.13, który otrzymuje brzmienie: „Klasa, która ma średnią 

miesięczną frekwencję co najmniej 90% bierze udział w loterii „szczęśliwy numer” dzień 

bez pytania”. 

10) W §29 ust. 4 dodaje się pkt 4.14, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli uczeń ma nieobecność 

nieusprawiedliwioną na danej lekcji, to nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę z zakresu 

treści programowych tejże lekcji w dowolnym terminie. Uczeń nieobecny na lekcji 

(nieobecność usprawiedliwiona) ma obowiązek nadrobienia zaległości programowych w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie”. 

11) W §29 ust. 8 dodaje się pkt 8.4 zmianie ulega lit. g, która otrzymuje brzmienie: 

„Nieobecności nieusprawiedliwionych ma nie więcej niż 50 h i 10 spóźnień” 

12)  W §29 ust. 8 dodaje się pkt 8.5 zmianie ulega lit. i, która otrzymuje brzmienie: „często 

nie usprawiedliwia nieobecności i spóźnień (powyżej 50 h i 10 spóźnień)” 

13)  W §29 ust. 8 dodaje się pkt 8.6 zmianie ulega lit. j, która otrzymuje brzmienie: „często 

nie usprawiedliwia nieobecności i spóźnień (wagaruje – powyżej 60 h i 20 spóźnień)” 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4  

w Rzeszowie. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.08.2021r. 

Uzgodniono z Radą Rodziców dnia 25.06.2021r. 

Przedstawiono SU w dniu 24.06.2021r. 


