Uchwała 1 /2015/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Michałowicach
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej
Działając na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:
§1
Z dniem 27 sierpnia 2015 r. w Statucie Szkoły wprowadza się zmiany
określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną
część.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Andrzej Olęcki
Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach

Załącznik 1
Dodano w § 7 dodano w ust. 1 pkt.
22) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych
obowiązujący przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym roku szkolnym,
23) 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,
dodano w § 13 ust.
6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów.
7. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia
zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady rodziców
oddziałowej, dzieli dany oddział.
8. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale na
wniosek rady rodziców oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
9. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie
więcej niż o 2 uczniów.
10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w
szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
Dodano w § 8. w ust. 5 pkt.
1) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
Dodano w § 43 ust.
5. Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do
dziennika elektronicznego i zawartych tam informacji o swoim dziecku.

Dodano w § 45 ust.
3. Nauczyciel zobligowany jest do przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o
szczególnych uzdolnieniach ucznia.
Dodano w § 46 ust.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi w szkole,
a rodzicom (prawnym opiekunom) w szczególności w czasie: zebrań, dni otwartych
lub w czasie indywidualnych spotkań.
Zmieniono w § 47 ust.
7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Zmieniono w § 52 ust.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego należy brać pod uwagę systematyczność udziału w tych zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
Zmieniono w § 57 ust.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni
robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić
zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
Dodano w § 59 ust.
9. Uczeń, który zachował się w sposób rażący w stosunku do innego ucznia zobowiązany
jest do pracy na rzecz innych uczniów, zakres prac wyznacza Dyrektor Szkoły.

10. Uczeń, który zniszczył mienie szkolne zobowiązany jest do pracy społecznej na rzecz
szkoły, zakres prac wyznacza Dyrektor Szkoły.
Zmieniono w § 65 ust.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię i etykę, do średniej
wlicza się także roczną średnią ocenę uzyskaną z tych zajęć.
Dodano w § 66 ust.
15. Termin zgłoszenia zastrzeżeń do oceny rocznej klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku
egzaminu poprawkowego wynosi 5 roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego, po tym terminie jest ona ostateczna.

