UCHWAŁA NR 1/2015/2016

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Morawach z dnia 01.09. 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Na podstawie art. 50 ust. 2, pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale III § 6 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu
„5. szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia
jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego”.
W § 7 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu
„3. Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w
szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w
szkole”.

oraz ustęp 4 w brzmieniu:
„4. Zadaniem szkoły jest zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz
materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami”.
W rozdziale IV § 10 w ustęp 1 ł) przecinek zastąpiono kropką i dodano zapis w brzmieniu:
„ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu
używania tych podręczników lub materiałów, wykonuje czynności związane z zakupem do

biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i
innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi
podręcznikami i materiałami i ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub
materiałów edukacyjnych”.

W rozdziale IV § 10 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1b),1c), 1d) oraz 1e) w brzmieniu:
„1b) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe
obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym”.
„1 c) podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym roku szkolnym”.
„1 d) organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
„1 e) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia”.
W rozdziale IV § 13 w ustępie 1 dodaje się pkt s) w brzmieniu:
„s) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia
pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
W rozdziale IV § 13 w ustępie 2 dodaje się pkt h) oraz i) w brzmieniu:
„h) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym roku szkolnym”.
„i) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych , do których zalicza się zajęcia z języka
obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania
zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
W rozdziale IV § 15 w ustępie 3 dodaje się pkt h), i), j) oraz k) w brzmieniu:
„h) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza albo rozszerzanie i
wychowawczej i opiekuńczej szkoły”.

wzbogacanie

form

działalności

dydaktycznej,

„i) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym”.
„j) w prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami”.
„k) występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem
o niedzielnie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub
dwóch w trakcie roku szkolnego”.
W rozdziale V § 18 ustęp 1 uchyla się zapis w brzmieniu
„ (…) Liczba uczniów w oddziale ze względu na warunki lokalowe szkoły nie może
przekraczać 27osób”.
zastępuje się zapisem:
„Liczba uczniów w oddziałach I – III nie może przekraczać 25, a w klasach IV –VI 25 osób”.
W rozdziale V § 18 ust 1 dodaje się pkt a), b) w brzmieniu:
„a) istnieje możliwości podziału oddziałów I-III w przypadku przyjęcia 26 i kolejnych
uczniów po rozpoczęciu zajęć w danym roku szkolnym lub możliwość zatrudnienia asystenta
nauczyciela”.
W rozdziale IX § 30 ustęp 2 dodaje się pkt k) w brzmieniu:
„k) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych”.
W rozdziale X § 32 w ustępie 1 dodaje się pkt ł) oraz m) w brzmieniu”
„ł) do kontynuowania we własnym zakresie nauki języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszczania do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego
języka, w przypadku ucznia, który przeszedł z innej szkoły”.
„m) uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych,
materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych”.
W rozdziale XI § 36 ustęp 9. w pkt a) przecinek zastąpiono wyrazem „lub” i dodano
zapis w brzmieniu:
„lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu
przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku
szkolnym”.

W rozdziale XIII § 3 w ustępie 2. pkt c) po przecinku dodano zapis w brzmieniu:
„uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: bieżące oraz klasyfikacyjne, na które
składają się oceny śródroczne, roczne i końcowe”.
W rozdziale XIII § 4 w ustępie 5. dodaje się pkt a) oraz b) w brzmieniu:
„ a) Na klasyfikację końcową składają się: roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo
niższych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej”.
„b) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną”.

W rozdziale XIII § 4 w ustępie 8. dodaje się pkt a), b), c), d) oraz e) w brzmieniu:
„a) Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących
zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego,
tj. do dnia 31 sierpnia”.
„b) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom
prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji,
w siedzibie szkoły”.
„c) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw
pytań (zadań)”.
„d) Udostępnienia pracy dokonuje nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to
niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.
„e) Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien
ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku –
pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną)”.

W rozdziale XIII § 4 w ustępie 9. dodaje się pkt a) oraz b) w brzmieniu:
„a) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: dopuszczający,
dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący”.

„b) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: niedostateczny”.
W rozdziale XIII § 4 ustępie 12 po kropce dodaje się zapis w brzmieniu:
„W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę
również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.
W rozdziale XIII § 4 w ustępie 12 dopisuje się pkt a) w brzmieniu:
„ a) uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego; podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca,
jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może
wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć
wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez
lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne
niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i
możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez
lekarza”.

W rozdziale XIII § 4 ustęp 16 uchyla się zapis:
„(…) Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –
wychowawczych”.
i zastępuje się zapisem w brzmieniu:
„Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Ustalenie rocznej
oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń”.
W rozdziale XIII § 4 ustęp 16 pkt b) uchyla się zapis:
„ – w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – dyrektor szkoły lub wicedyrektor, jako
przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej
lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne”.
zastępuje się zapisem w brzmieniu:
„dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel prowadzący takie
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne”.
W rozdziale XIII § 4 ustęp 38 uchyla się zapis:

„Uczeń kończący szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, określonego odrębnymi przepisami”.
i zastępuje się zapisem w brzmieniu:
”Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
oraz przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonego
odrębnymi przepisami”.
W rozdziale XIII § 4 ustęp 39 dodaje się pkt 39b) w brzmieniu:
„w przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i
końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z
odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli
ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w
górę”.
W rozdziale XIII § 4 ustęp 42 sformułowanie „(…) wyniki egzaminu (…)” oraz „(…)
uzyskane oceny(…)” zastępuje się wyrażeniem:
„(…) ustaloną ocenę klasyfikacyjną (…)”
W rozdziale XIII § 6 ustęp 2 dodaje się pkt e) w brzmieniu:
„e) szkoła nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w
zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez względu na postać i
sposób przekazywania tych informacji”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

