
ANEKS NR 4 DO STATUTU  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

W LEŚNEJ  

 

Zatwierdzony: UCHWAŁĄ NR 13/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Leśnej, Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Leśnej z dnia 

13.11.2019 roku w sprawie: zmiany Statutu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Leśnej 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. § 49 [System nagród i kar] otrzymuje brzmienie: 

1. Uczeń może być nagradzany w szczególności za: 

1) wzorowe zachowanie podczas zajęć szkolnych, przerw, imprez szkolnych; 

2) bardzo dobre wyniki w nauce; 

3) 100% frekwencję; 

4) szczególne osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach; 

5) inicjatywę w różnorodnej działalności, np. organizowanie imprez, apeli, akcji 

społecznych, pracy w bibliotece szkolnej, Samorządzie Uczniowskim; 

6) wysoką kulturę osobistą. 

2. Uczeń może otrzymywać następujące pochwały, wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły; 

4) otrzymanie dyplomu; 

5) nagrody książkowe; 

6) specjalne nagrody rzeczowe. 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców.  

4. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły lub z funduszy Rady Rodziców. 



5. Od przyznanej nagrody uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje 

prawo wniesienia uzasadnionego, pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w terminie 

3 dni od jej przyznania.  

6. Dyrektor po ustaleniach z wychowawcą lub organem, na którego wniosek została 

przyznana nagroda, rozpatruje zastrzeżenia.  

7. O podjętych ustaleniach Dyrektora Szkoły informuje na piśmie ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów nie później niż do 5 dni od otrzymania zastrzeżeń.  

8. Ustalenia Dyrektora Szkoły w sprawie wniesionego zastrzeżenia są ostateczne.  

 

2. Dodaje się §49a [Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu]  

w brzmieniu: 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania 

uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.  

2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów 

postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.  

3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu Szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej 

pomocy uczniowskiej lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach 

organizacji pozarządowych i instytucji.  

4. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje szkolny koordynator wolontariatu w 

porozumieniu z dyrektorem, wychowawcami oraz samorządem szkolnym.  

5. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez Szkołę 

wymaga zgody ich rodziców/prawnych opiekunów i odbywa się pod nadzorem 

wskazanego nauczyciela.  

 

3. Dalsza treść Statutu pozostaje bez zmian.  

 

 


