
Uchwała nr 4/2018/2019 

 rady pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych  

im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie  

z dnia 25 stycznia 2019r.  

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Dylewie 

 

Na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków    

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa            

i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz. 1055); 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami (Dz. U.            

z 2018r. poz. 1290); 

- Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018r., poz. 1675); 

- Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                         

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018r. poz. 2140); 

rada pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

§1 

W Statucie Szkoły Podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §16 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: „opracowanie planu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych uwzględniającego: 

a) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia.”; 

2) W §16 ust.19 wyraz „nauczycieli” zastępuje się wyrazami „pracowników szkoły”; 

3) W §45 ust. 5 dodaje się pkt. 7) i 8) w brzmieniu: 

„7) Po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

a) ustala długość przerw międzylekcyjnych, 

b) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie 

szkoły;  

8) zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów    

szkolnych” ; 

4) W §47 ust.12 dodaje się zapis: „Uchwały rady pedagogicznej podejmowane                 

w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole               

lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska 

podejmowane są w głosowaniu tajnym.”; 

 



5) W §48 ust.8 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu: 

„11) opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych”; 

6) W §49 ust.5 pkt. 7) dodaje się zapis: „oraz długości przerw międzylekcyjnych”; 

7) W §69 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Cele szczegółowe: 

1. Uczniowie: 

a) wdrażanie uczniów do samopoznania, autodiagnoza preferencji i zainteresowań, 

b) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

c) kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, 

d) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia 

sobie ze stresem, 

e) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

f) uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z 

wiedzą z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy. 

2. Rodzice: 

a) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) przygotowanie swoich dzieci do podjęcia właściwej decyzji odnośnie wyboru 

dalszej szkoły 

c) dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, 

zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach, 

d) dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach 

zdrowotnych. 

3. Nauczyciele: 

a) aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do   prowadzenia orientacji 

zawodowej w szkole, 

b) rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny 

swoich możliwości psychofizycznych, 

c) uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe 

tematyki z zakresu orientacji zawodowej, 

d) wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji 

zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.”; 

8) W §73 ust. 1 dodaje się pkt. 20 w brzmieniu: „Zapewnienie możliwości korzystania     

z Internetu w bibliotece szkolnej i sali komputerowej.”; 

9) W § 74 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Szczegółowe treści programowe z zakresu 

doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji (kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-

VIII) oraz przewidywane osiągnięcia uczniów zawiera  Wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego.” 

10) W §149 ust.5 po sformułowaniu „pokój nauczycieli wychowania fizycznego” dodaje 

się wyraz „świetlicę”; 

11) W §149 ust.6 otrzymuje nowe brzmienie: „Pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”; 



12) W §149 ust.11 dodaje się pkt. a) w brzmieniu: „Protokół powypadkowy należy 

sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego       

i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym. Jedynie w uzasadnionych 

przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym 

terminie.”; 

13) W §150 ust.7 otrzymuje nowe brzmienie: „Szczegółowe warunki i sposoby 

organizowania wycieczek określa Regulamin organizowania krajoznawstwa                   

i turystyki.”; 

14) W §150 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „W sekretariacie szkoły prowadzony jest rejestr 

wyjść grupowych uczniów (z wyjątkiem wycieczek). Rejestr ten zawiera: datę, miejsce 

i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę 

powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów           

i dyrektora.” 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

 

Przewodniczący rady pedagogicznej 

  



Uchwała nr7/2018/2019 

 rady pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych  

im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie  

z dnia 5kwietnia 2019r.  

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Dylewie 

 

Na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., 

poz. 1534); 

- Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 

2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245); 

rada pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

§1 

W Statucie Szkoły Podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §126 ust.5 otrzymuje nowe brzmienie: „Formułowanie przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

powinno odbywać się na bazie obowiązujących podstaw programowych i 

realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla 

danego etapu kształcenia. 

W wyniku przyjęcia 6-cio stopniowej skali ocen wymagania muszą być opracowane 

na 4-ech poziomach wymagań. Nie opracowuje się wymagań na stopień 

niedostateczny i celujący. W szkole przyjmuje się następujące nazewnictwo 

poziomów wymagań i ich powiązanie z ocenami:  

a) ocena dopuszczająca - wymagania konieczne (K); 

b) ocena dostateczna - wymagania podstawowe (P); 

c) ocena dobra - wymagania rozszerzające (R); 

d) ocena bardzo dobra - wymagania dopełniające (D). 

Formułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich 

osiągnięć była możliwa do sprawdzenia, czyli w postaci czynnościowej (operacyjnej). 

Wymagania na poszczególne stopnie muszą tworzyć hierarchię w tym sensie, że 

wymagania na stopień wyższy mieszczą w sobie wymagania na stopnie niższe, np. 

stopień dobry może otrzymać tylko ten uczeń, który spełnił wymagania na stopień 

dopuszczający i dostateczny.” 

2) W §126 ust.6 otrzymuje nowe brzmienie: „Nauczyciel jest zobowiązany dostosować 

wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:   



a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;   

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia;   

c)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.” 

3) W §131 ust.1 dodaje się pkt. 3) w brzmieniu: „Oceny kształtujące są wprowadzane w 

formie tekstowej i w widoku ocen w dzienniku elektronicznym prezentowane są w 

formie litery T.” 

4) W §131 ust.3 dodaje się zapis: „W ocenianiu bieżącym dopuszcza się również 

stosowanie następujących symboli literowych: np – brak przyborów i innych pomocy 

edukacyjnych niezbędnych do pracy na zajęciach albo nieprzygotowanie                     

do odpowiedzi lub brak pracy domowej; nb – nieobecność na sprawdzianach, 

kartkówkach; bz – brak zadania. Po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i 

rocznych wszelkie symbole niebędące ocenami powinny zostać usunięte z dziennika 

elektronicznego.” 

5) W §133 ust.12 dodaje się zapis: „Ocena uzyskana przez ucznia z poprawy zapisywana 

jest w dzienniku elektronicznym obok oceny, która jest poprawiana w jednym 

nawiasie kwadratowym [ ]. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i 

rocznej nauczyciel bierze pod uwagę tylko ocenę uzyskaną z poprawy.” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

 

Przewodniczący rady pedagogicznej 

 

  



Uchwała nr 8/2019/2020 

 rady pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych  

im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie  

z dnia 19 czerwca 2020r.  

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Dylewie 

 

Na podstawie: 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami (Dz. U.            

z 2020r. poz. 910); 

rada pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

§1 

W Statucie Szkoły Podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

1.W §1:  

1) ust.1 pkt 5 skreśla się wyrazy : „i sprawdzianów”; 

2) ust. 5 skreśla się wyrazy : „w której prowadzone są oddziały gimnazjalne”; 

3) ust.1 0 skreśla się zapis : „i w okresie przejściowym  od 1 września 2017 roku do 31 

czerwca 2019 roku w oddziałach II i III gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 w 

oddziałach II i III klasy gimnazjum, w roku szkolnym 2018/2019 w oddziałach III klasy 

gimnazjum)”. 

2. §2 uchyla się. 

3. §3 uchyla się.  

4. §8uchyla się. 

5. §9 uchyla się. 

6. §10 uchyla się. 

7. §11 uchyla się. 

8. W §14 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje nowe brzmienie: „c)organizację wycieczek integrujących 

zespół klasowy” 

9. W §16 ust. 1 pkt 1 wyrazy „od godziny 8:15” zastępuje się wyrazami „od godziny 8:30”. 

10. W §27 ust. 2 pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie: „13)zajęcia rozwijające umiejętności 

uczenia się”. 

11. W §28 ust. 4 wyrazy „zasadami opisanymi w  §40 statutu szkoły” zastępuje się wyrazami 

„obowiązującymi w tym zakresie przepisami”. 

12. W §30 ust. 2 pkt 11 po sformułowaniu „tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych” 

dodaje się wyrazy „w zespole klasowym”. 

13. §40 otrzymuje nowe brzmienie: „§40.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku 

nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami”. 

14. W §47 ust. 9 pkt 4 uchyla się. 



15. W §49 dodaje się ust. 11 o treści „11. Samorząd uczniowski dokonuje wyboru swego 

opiekuna”. 

16. W §52 ust. 4 dodaje się zapis „lub organu nadzoru zgodnie z ich kompetencjami”. 

17. W §53: 

1) ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1) zajęcia lekcyjne oraz zajęcia rozwijające 

zainteresowania”; 

2) ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. c i lit. d w brzmieniu: 

„c) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 

d) zajęcia rozwijające uzdolnienia;”. 

18. W §58 ust. 1 pkt 2 po słowach „w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o 

braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor 

szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego” dodaje się zapis „na czas 

określony w tej opinii”. 

19. W §63: 

1) ust. 3 dodaje się zapis „któremu przydzielono te zajęcia”; 

2)  ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie „5. W szkole, za pośrednictwem Librus Synergia, 

funkcjonuje dziennik elektroniczny”. 

20. W §64: 

1) ust. 3 uchyla się; 

2) ust. 4 uchyla się; 

3) ust. 5 uchyla się; 

4) ust. 6 uchyla się. 

21. W §65: 

1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. W szkole działa wolontariat, w ramach którego 

funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu powołane przez Dyrektora szkoły w celu 

zaspokojenia potrzeb społecznych uczniów.”; 

2) ust. 2 skreśla się wyrazy: „prowadzoną przez Caritas”; 

3) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z  

Caritas i Parafialnym Zespołem Caritas.”; 

4) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. Opiekę nad kołem sprawują opiekunowie Koła 

zatwierdzeni przez dyrektora szkoły.”; 

5) ust. 5 uchyla się. 

22. W §66: 

1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Najistotniejszym celem działalności Koła jest 

pomoc innemu człowiekowi bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość 

czy rasę.”; 

2) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Zadania koła obejmują w szczególności: 

1) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy; 
2) krzewienie ducha czynnej pomocy potrzebującym; 
3) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do 
kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju 
młodego człowieka i odpowiedzialności za Ojczyznę; 



4) troska o zdobywanie wiedzy ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia 
pomocy innym; 
5) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu 
sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy; 
6) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone również przez Caritas i 
Parafialny Zespół Caritas; 
7) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci; 
8) pomoc dla poszkodowanych w  sytuacjach losowych; 
9) współdziałanie, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi.”; 

3) ust. 3 pkt 4) po wyrazie „organizowanych” dodaje się wyraz „również”; 
4) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który 

włączył się w prace Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, 
poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z Regulaminu Koła Wolontariatu.” 

23. W §67: 
1) ust. 2 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3)dostarczanie rodzicom wiedzy, 

umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez edukację na temat 
procesów poznawczych dzieci oraz przekazywanie wskazówek dotyczących pomocy 
dziecku w nauce;”; 

2) ust. 2 pkt 4 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: „a)zachęcanie do pomocy w 
organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, uroczystości itp.) i w podejmowanych 
działaniach wychowawczych i opiekuńczych na miarę możliwości rodziców, tak w 
odniesieniu do szkoły, jak i klasy,”; 

3) ust. 2 pkt 4 lit. d otrzymuje nowe brzmienie: „d) wspólne określenie obszarów 
współpracy,”. 

24. §68 otrzymuje nowe brzmienie:  
„§68 1. Celem przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu 
opracowano w szkole program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego .  
2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stanowi część planu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Obejmuje ogół planowych i wzajemnie 
powiązanych działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania 
uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i planowania kariery zawodowej. 
3. Realizację działań wynikających z programu doradztwa zawodowego w szkole 
koordynuje doradca zawodowy. 
4. W realizację WSDZ zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej oraz inne 
osoby zatrudnione w szkole. 
5. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa 
zawodowego, uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
6. Szczegółowe cele, zadania, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz 
przewidywane osiągnięcia uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System Doradztwa 
Zawodowego.” 

25. §69 uchyla się 
26. §70 uchyla się. 
27. §71 uchyla się. 
28. §72 uchyla się. 
29. §73 uchyla się; 
30. §74 uchyla się. 



31. §75 uchyla się. 
32. W §78 ust. 1 w miejsce wyrazów „mogą być wprowadzane” wpisuje się wyrazy 

„prowadzone są”. 
33. W §81: 

1) ust. 1 w miejsce wyrazów: „i dostarczane przez firmę cateringową wyłanianą w 
drodze przetargu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle” wpisuje się wyrazy 
„przez pracowników kuchni Przedszkola Samorządowego”; 

2) ust. 4  otrzymuje nowe brzmienie: „4. Opłaty za obiady uiszcza się do 6 dnia każdego 
miesiąca w sekretariacie szkoły”. 

34. W §84: 
1) ust. 3 uchyla się; 
2) ust. 4 uchyla się. 

35. §86 otrzymuje nowe brzmienie: „§86. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin 
biblioteki”. 

36. §88 otrzymuje nowe brzmienie: „§88. Zasady wypożyczania podręczników/materiałów 
edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Placówek 
Oświatowych w Dylewie określa regulamin biblioteki”. 

37. W §89 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1)planowania i organizacji procesów 
zachodzących w szkole oraz ich ewaluacja celem podnoszenia jakości pracy szkoły”. 

38. W §90: 
1) ust. 1 pkt 3 lit. d otrzymuje nowe brzmienie: „d)zespół ds. analiz jakości kształcenia”. 
2) ust. 3 pkt 2 lit. b dodaje się zapis „projekty edukacyjne”; 
3) ust. 3 pkt 2 lit. i otrzymuje nowe brzmienie: „i) opiniowanie innowacji i 

eksperymentów pedagogicznych i metodycznych”; 
4) ust. 3 pkt 3 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: „a) opracowanie planów i 

harmonogramów pracy zespołów”; 
5) ust. 3 pkt 3 po lit. d dodaje się lit. e o treści „e) ewaluacja prowadzonych działań”; 
6) ust. 3 pkt 4 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: „a) określenie obszarów do badań 

ewaluacyjnych; dokonywanie jakościowej analizy wyników badań (sprawdzianów, 
testów kompetencji, próbnych egzaminów) na podstawie ilościowych opracowań 
sporządzonych przez nauczycieli uczących”; 

7) ust. 3 pkt 4 lit. b otrzymuje nowe brzmienie: „b) przygotowanie narzędzi pomiaru 
dydaktycznego, arkuszy, ankiet, wywiadów lub opiniowanie opracowanych przez 
nauczycieli lub oferowanych przez firmy zewnętrzne na potrzeby prowadzonych 
diagnoz”; 

8) ust. 3 pkt 4 lit. c otrzymuje nowe brzmienie: „c) analiza jakościowa i ilościowa 
wyników badań - przygotowanie opracowania wraz z wnioskami do dalszej pracy”. 

39. W §101: 
1) ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1) realizowanie zadań wynikających z planu 

nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły”; 
2) ust. 3 pkt 6 uchyla się; 
3) ust. 3 pkt 9 wyraz „komisji” zastępuje się wyrazem „zespołów”; 
4) ust. 3 uchyla się: pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 19, pkt 20, pkt 23, 
pkt 24, pkt 26, pkt 27, pkt 30, pkt 33.  

40. W §113 ust. 1 pkt 24 uchyla się. 
41. W §117: 



1) ust. 1 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: „7)używać  podczas zajęć edukacyjnych 
telefonów komórkowych bez wyraźnego polecenia nauczyciela”; 

2) ust. 1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: „8) zapraszać obcych osób do szkoły bez 
zgody dyrektora szkoły”. 

42. W §119 ust. 9 dodaje się zapis „o czym informowany jest rodzic ucznia”. 
43. W §135  po ust. 15  dodaje się ust. 15a w brzmieniu „15a. Wystawianie ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych odbywa się na 2 dni przed rocznym 
(śródrocznym) zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej”. 

44. W §135: 
1) ust. 17 uchyla się; 
2) ust. 18 uchyla się. 

45. W §139: 
1) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Uczeń (lub jego rodzic/ opiekun prawny) może 

ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny”; 
2) ust. 3 uchyla się; 
3) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

„4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
1) uczeń nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z danego 
przedmiotu;   
2) przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  
i prac pisemnych;  
3) w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze 
sprawdzianów.”; 

4) ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: „6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku i potwierdzić podpisem, czy 
uczeń spełnia wymagania dające mu prawo do poprawienia oceny przewidywanej.”; 

5) ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: „7. W przypadku uznania zasadności wniosku, 
uczeń przystępuje do egzaminu sprawdzającego w terminie określonym przez 
nauczyciela przedmiotu, nie później niż 2 dni od złożenia wniosku.”; 

6) ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: „8. Egzamin sprawdzający wiadomości obejmuje 
materiał z całego roku szkolnego, a zadania uwzględniają wymagania na ocenę, o 
którą ubiega się uczeń. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej. W 
przypadku muzyki, plastyki, techniki i informatyki mogą to być również zadania 
praktyczne. Sprawdzian  z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
ćwiczeń praktycznych.”; 

7) ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel 
przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego 
przedmiotu.”; 

8) ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: „10. Protokół z egzaminu sprawdzającego wraz z 
pracą pisemną i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia  zostaje  
dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.” 

46. W §141 ust. 2 dodaje się zapis: „z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych”. 

47. §148 uchyla się. 
48. W §149: 

1) ust. 3  uchyla się: pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 
11, pkt 12; pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17,  pkt 18; 



2) ust. 4 uchyla się; 
3) ust. 5 uchyla się; 
4) ust. 6 uchyla się; 
5) ust. 7 uchyla się. 

49. W §150: 
1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem 

szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala kierownik 
wycieczki, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i 
ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę i 
organizację zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.”; 

2) ust. 3 wyraz „opiekun” zastępuje się wyrazem „kierownik”; 
3) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. Uczestników wycieczki zapoznaje się z 

regulaminem wycieczki i zasadami bezpieczeństwa”; 
4) ust. 6 uchyla się. 
50. § 162 uchyla się; 
51. § 163 uchyla się. 
52. § 164 uchyla się. 
53. § 165 uchyla się. 
54. § 166 uchyla się. 
55. § 167 uchyla się. 
56. § 168 uchyla się. 
57. § 169 uchyla się. 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§4 

Zobowiązuje się Dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu 

statutu. 

 

 

Przewodniczący rady pedagogicznej 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


