Uchwała Nr 09/2015/2016
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1) W § 5 ust. 14 skreśla się punkty: 10), 13), 14) i 15).
2) W § 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora
najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz
planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący
szkołę. Opiniuje Kurator Oświaty przed zatwierdzeniem przez organ
prowadzący”.
3) W § 8 ust. 6
zastępuje się słowa: „a kończą w ostatni piątek czerwca”, słowami: „a kończą
w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to
nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca”.
4) W § 8 ust. 9 skreśla się punkt 1)
a kolejne punkty zmieniają numerację o jeden w dół.
5) W § 9 ust. 3 w punkcie 11) skreśla się podpunkty c) i d).
Kolejne podpunkty zmieniają swoją numerację.
6) W § 9 ust. 4 do punktu 5) dodaje się po kropce słowa:
„Na wniosek dyrektora szkoły liczba ta może być zmniejszona za zgodą
organu prowadzącego”.

7) W § 9 ust. 11 punkt 1) przyjmuje brzmienie:
„Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. Dodatkowo, od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie
oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione
miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie od roku
szkolnego 2016/2017 mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego i możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na
wniosek rodziców. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które
ukończyło 2,5 roku”.
8) W § 9 ust. 11 punkt 2) przyjmuje brzmienie:
„W przypadku dziecka niepełnosprawnego wychowaniem przedszkolnym
może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9
lat. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie
dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki
zostało udzielone (do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 10 lat)”.
9) W § 9 ust. 11 punkt 3) przyjmuje brzmienie:
„Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o regulamin
rekrutacji do przedszkola”.
10)

W § 9 ust. 11 punkt 4) i 5) zostają skreślone.

11) W § 16 ust. 2 punkt 11) przyjmuje brzmienie:
„nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić inne zajęcia i
czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, które przeznaczone są na
zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i
zainteresowania uczniów”.
12)

W § 16 ust. 2 punkt 18) skreśla się podpunkty a) i b).

13) W § 18 ust. 5 punkt 3) podpunkt a) przyjmuje brzmienie:
„Dokonanie wyboru konkretnych programów nauczania dla całej klasy
(zatwierdzonych przez MEN lub autorskich) oraz podręczników szkolnych.
Pedagodzy uwzględniają możliwości jak najpełniejszego wykorzystania
określonych książek i zeszytów ćwiczeń przez uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi”.
14) W § 19 ust. 2 w punkcie 5) po kropce dodaje się:
„Nauczyciel uzasadniając ocenę w formie pisemnej odnosi się do ustalonej
przez siebie punktacji, będącej odzwierciedleniem opanowania treści z
podstawy programowej”.
15) W § 19 ust. 4 punkt 5) podpunkt a) przyjmuje brzmienie:
„Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
 ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów;
 prace pisemne np. dłuższe wypowiedzi ciągłe;
 kartkówki – trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane
a nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni;
 sprawdziany – trwają od 30 do 45 minut i muszą być zapowiadane
z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel musi je sprawdzić w ciągu
tygodnia, w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace”.
16) W § 19 ust. 4 punkt 7) w podpunkcie d)
słowo „zintegrowane” zostaje zastąpione słowem „kompetencji”.
17) W § 19 ust. 4 punkt 7) podpunkt i) przyjmuje brzmienie:
„Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg
obowiązującej skali ocen, wynik wpisany do dziennika w wydzielonym
miejscu, wyniki omówione z uczniami, gromadzone w teczce ucznia
i udostępniane rodzicom”.
18) W § 19 ust. 4 punkt 8) podpunkt d) przyjmuje brzmienie:
„Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do
wglądu”.
19)

W § 19 ust. 4 punkt 8) podpunkt i) przyjmuje brzmienie:

„Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samodzielne, sprawdziany, prace
plastyczne itp.) udostępniane są rodzicom”.
20) W § 19 ust. 4 punkt 10) po podpunkcie f) dodaje się podpunkt g) w
brzmieniu:
„Bieżące oceny cząstkowe z poszczególnych edukacji są odnotowywane w
dzienniku lekcyjnym w obowiązującej skali stopniowej”.
21) W § 19 ust. 5 punkt 2) podpunkt a) przyjmuje brzmienie:
„Częstotliwość oceniania – przy 1 godz. tygodniowo minimum jedną ocenę
miesięcznie, przedmioty które są więcej niż 1 godz. tygodniowo dwie i
więcej ocen miesięcznie”.
22) W § 19 ust. 5 punkt 2) podpunkt c) przyjmuje brzmienie:
„Formy oceniania : cyfrowa w skali 1-6, gdzie:
1 - stopień niedostateczny: 0% - 29%
2 - stopień dopuszczający: 30% - 49%
3 - stopień dostateczny : 50% - 69%
4 - stopień dobry: 70% - 89%
5 - stopień bardzo dobry: 90% - 100%
6 - stopień celujący: 96% - 100% + uczeń wykracza poza zakres treści
materiału realizowanego w danej klasie (uczeń musi osiągnąć minimum 96%
z zakresu podstawowego). Jeśli uczeń nie osiągnie 96%, ale wykona
częściowo poprawnie zadanie dodatkowe dolicza mu się punkty do oceny na
niższy stopień”.
23) W § 19 ust. 5 punkt 2) po podpunkcie d) dodaje się podpunkty: e), f) i
g) w brzmieniu:
„e) Ocena bieżąca może być uzupełniona znakami „+” i „-„.
f) W sytuacji nieobecności ucznia na pisemnej formie sprawdzania
wiadomości w dzienniku w miejscu oceny wpisuje się „nb”- „nieobecny/a”.
g) Ustala się kolory wpisywania ocen w dziennikach: czerwony sprawdziany/prace klasowe, zielony - kartkówki, czarny - odpowiedzi i
niebieski - wszystkie pozostałe formy podlegające ocenie”.
24) W § 19 ust. 5 punkt 3) w podpunkcie f)
słowo „sprawdzian” zastępuje się słowem „kartkówka”.

25) W § 19 ust. 5 punkt 3) w podpunkcie g)
przed słowami „praca klasowa” dodaje się słowa „sprawdzian/”.
26)

W § 19 ust. 5 w punkcie 6) uchyla się podpunkt a).

27) W § 19 ust. 5 punkt 6) w podpunkcie c)
słowo „sprawdzian” zostaje zastąpione słowem „kartkówka”.
28) W § 19 ust. 5 punkt 6) w podpunkcie d)
słowa „do 14 dni” zastępuje się słowami „do 7 dni”.
29) W § 19 ust. 5 punkt 6) w podpunkcie f)
skreśla się słowa „będący podsumowaniem etapu edukacji”.
30) W § 19 ust. 5 punkt 6) w podpunkcie g)
słowo „trzech” zastępuje się słowem „dwóch”.
31) W § 19 ust. 5 w punkcie 6) skreśla się podpunkty i) i j)
oraz koryguje całą numerację punktu 6).
32) W § 19 ust. 5 punkt 6) dodaje się kolejno podpunkty: k) i l) w
brzmieniu:
„k) Uczeń podczas sprawdzianu jest obowiązany do samodzielnej pracy.
Dopuszczone jest korzystanie z przyrządów i pomocy wskazanych przez
nauczyciela.
l) Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta za niedozwolonych form
pomocy lub zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu, otrzymuje ze
sprawdzianu ocenę niedostateczną”.
33) W § 19 ust. 5 w punkcie 8)
po słowie „ortograficzna” dodaje się „z uwzględnieniem specyficznych
trudności w uczeniu się”.
34) W § 19 ust. 6 dodaje się punkt 3):
„Formy oceniania osób z niepełnosprawnością intelektualną: cyfrowa w skali
1-6, gdzie:
1 - stopień niedostateczny: 0% - 29%
2 - stopień dopuszczający: 30% - 41%

3 - stopień dostateczny: 42% - 60%
4 - stopień dobry: 61% - 79%
5 - stopień bardzo dobry: 80% - 95%
6 - stopień celujący: 96% - 100% (wiadomości są wyczerpujące)”.
35) W § 20 ust. 4 dodaje się punkty 11), 12) i 13) w brzmieniu:
„11) Na miesiąc przed (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem
plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia oraz wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych, ze zwróceniem uwagi na
zagrożenie oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów i
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w formie
pisemnej (rodzic podpisuje i oddaje informację dotyczącą zagrożenia do
wychowawcy). W przypadku gdy nauczyciel nie może skontaktować się z
rodzicem wysyła informację listem poleconym, potwierdzenie wkleja się do
dziennika
12)
Jeżeli na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciel nie poinformuje
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną
niedostateczną z danego przedmiotu, a w trakcie tego miesiąca uczeń nie
otrzymał oceny cząstkowej negatywnej, nauczyciel nie może wystawić oceny
niedostatecznej semestralnej lub końcowej.
13)
Jeżeli uczeń na miesiąc przed (semestralnym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej nie został poinformowany o
zagrożeniu oceną niedostateczną z danego przedmiotu, a w trakcie tego
miesiąca uczeń otrzymał oceny cząstkowe negatywne, nauczyciel ma prawo
zmiany jego oceny semestralnej lub końcowej na ocenę niższą (także
niedostateczną)”.
36) W § 21 ust. 3 punkt 3) dodaje się podpunkt b) w brzmieniu:
„Jeżeli uczeń uczęszczał na religię i etykę, obie te oceny brane są pod uwagę
przy wyliczaniu średniej”.
37) W § 21 ust. 5 uchyla się punkt 2),
pozostałe punkty zmieniają numerację o jeden w dół.
38)

W § 21 uchyla się ustęp 6.

39) W § 23 ust. 1 punkt 1) przyjmuje brzmienie:
„Zasady rekrutacji uczniów do szkoły znajdują się w regulaminie rekrutacji
do szkoły”.

40)

W § 23 ust. 1 skreśla się punkty 12) i 13).

41) W § 27 ust. 3 punkt 1) przyjmuje brzmienie:
„Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami)”.

§ 2.
Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do opracowania aneksu do tekstu statutu, z
uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz opracowanie
tekstu jednolitego statutu, łącznie z rozpowszechnieniem tych zmian zgodnie ze
statutem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia (protokół Rady Pedagogicznej z
dnia 25.08.2016 r.).

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

