Uchwała
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły
Na podstawie:
 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 ze zmianami),
 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw[
Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchyla się § 49, który to otrzymuje brzmienie:
Dyrektor szkoły odpowiada za:
1) prawidłową organizację pracy szkoły
2) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole
3) poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły
4) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi szkole
5) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia
2. Do § 57 ust.1 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
3. Do § 58 ust.1 dodaje się pkt 12, który otrzymuje brzmienie:
opiniuje szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone przez
dyrektora.
4. Uchyla się w § 76 ust.2, który otrzymuje brzmienie:
Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły:
1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
1) Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne
3) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
4) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
2. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia
edukacyjne:
1) Religia/etyka
2) Wychowanie do życia w rodzinie
5. Do § 76 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów.
1) W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, jeżeli liczba ucznia jest
zwiększona ponad liczbę 25, dyrektor szkoły dzieli dany oddział.
2) Dyrektor może odstąpić od podziału – zwiększając liczbę uczniów w oddziale
ponad liczbę 25 – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3) Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów.
4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się
asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
6. Uchyla się w § 94 ust.1 pktb, który otrzymuje brzmienie:
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, informowania
wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania
nieobecności dziecka na piśmie w terminie do 7 dni po powrocie dziecka do szkoły.
Nieobecność nieusprawiedliwiona w wyżej wymienionym terminie będzie traktowana
jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
7. Do § 96 dodaje się ust. 19, który otrzymuje brzmienie:
Wychowawca oddziału wspólnie z rodzicami ustala czy uczniowie będą posiadali
dzienniczek ucznia czy zeszyt korespondencyjny. Oceny uzyskane przez uczniów będą
wpisywane na bieżąco i podpisywane przez rodziców.
8. Uchyla się w § 124 ust.3, który otrzymuje brzmienie:

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
9. Do § 125 ust.2 dodaje się pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie:
6. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi ustnej
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
7. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
10. Uchyla się w § 125 ust.3 pkt 1, 3, 6 i 7, który otrzymuje brzmienie:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
11. Do § 125 dodaje się ust.4 i 5, który otrzymuje brzmienie:
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne
b) końcowe
12. Uchyla się w § 126 ust. 17, który otrzymuje brzmienie:
Nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym, przez dyrektora terminem
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych a
wychowawcy klas o ocenach z zachowania. Proponowaną ocenę nauczyciele wpisują
w dzienniku lekcyjnym długopisem kolorem zielonym.

13. Uchyla się § 127, który otrzymuje brzmienie:
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań
edukacyjnych.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom do wglądu. Prace te są przechowywane w szkole do zakończenia zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu
dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu
wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w wyniku wniesionych zastrzeżeń,
protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
5. Dokumentacja, o której mowa w ust.4 udostępniana jest do wglądu na terenie
szkoły w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły.
Dokumentacja nie może być wynoszona ze szkoły ani też nie mogą być
sporządzone kopie tej dokumentacji. Z dokonanego wglądu sporządza się
adnotację.
6. Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany
tylko w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy.
14. Uchyla się § 129, który otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury
fizycznej.
15. Uchyla się § 130, który otrzymuje brzmienie:
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność.
2. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania
percepcyjno-motorycznego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
16.Uchyla się w § 135 ust.8
17.Uchyla się w § 139 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 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. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej,
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
18. W § 139 po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
19. Do § 176 ust.1 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie
bezpłatnego

dostępu

do

podręczników,

materiałów

edukacyjnych

lub

materiałów

ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z
dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
20. Uchyla się w § 180 ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych. Wszelkie kwestie reguluje odrębna PROCEDURA KORZYSTANIA
Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W GLIWICACH.

21. w § 180 uchyla się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do
zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem,
bądź zagubieniem. Wszelkie kwestie reguluje odrębna PROCEDURA WYPOŻYCZANIA
PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.
22. Uchyla się w § 188 ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Poprzez „stosowny wygląd

zewnętrzny ucznia” rozumie się:
1).czysty, skromny, nie wyzywający strój
2).brak makijażu, brak pomalowanych paznokci
3).nie farbowanie włosów
4).brak jakichkolwiek tatuaży, kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (u dziewcząt)
5).zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły
6).na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób
7).w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka lub
koszula, ciemne spodnie lub spódnica).
2. Strój galowy obowiązuje w następujących dniach:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
2) Święto Edukacji
3) Święto Patrona Szkoły
4) Święto Niepodległości
5) Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
6) Sprawdzian na zakończenie klas III i VI
7) W innych dniach ogłoszonych wcześniej przez dyrektor5a szkoły
23. Do § 188 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
Uczeń zobowiązany jest przez cały rok szkolny do zmiany obuwia. Nauczyciel dyżurujący
odnotowuje w zeszycie braki dotyczące obuwia ( 3 braki – telefon do rodziców i ponosi
konsekwencje przy ocenianiu zachowania). Każde wejście na salę gimnastyczną wymaga
zmiennego obuwia (obuwie halowe).
24. Ilekroć w Statucie Szkoły widnieje zapis „ wychowawca klasy” należy go zastąpić
zapisem „Wychowawca oddziału” , natomiast zapis „klasa” należy zastąpić zapisem
„oddział”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

