Aneks nr 1
Do statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w Pawłowicach
Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12.09.2018r.

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej nr1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach
wprowadza się następujące zmiany:
Data
Lp. wprowadzenia
zmiany:
1. 12.09.2018r

2.

12.09.2018r

Lokalizacja:
R IV § 5

R V § 16 ust.2

Zmiana
Po ust. 4 dodaje się:
ust.5
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.
Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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
oddziałowej, może podzielić dany oddział, za
zgodą organu prowadzącego jeżeli liczba
uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25
uczniów.
Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Liczba uczniów w oddziale klas I - III szkoły
podstawowej może być zwiększona nie więcej
niż o 2 uczniów.

12.09.2018r

R V § 21

12.09.2018r

R VII § 30 ust.9

12.09.2018r.

R VII § 34 ust.5

Pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli w przypadku określonym w pkt. 1 liczba
uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż
2 uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po
poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany
oddział.
Po ust. 4 dodaje się:
ust. 5
Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
pracowników oraz ochrony mienia dyrektor szkoły,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub
placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z
Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór
nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub
terenem wokół szkoły lub placówki w postaci
środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazu (monitoring).
Ust. 9 otrzymuje brzmienie:
Na prośbę rodzica ucznia sprawdzone i ocenione
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia są udostępniane do wglądu.
Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Prace kontrolne obejmujące szerszy zakres
materiału muszą być zapowiedziane co najmniej
na tydzień przed ich przeprowadzeniem
i poprzedzone powtórzeniem materiału. Terminy
prac powinny być zapisane w dzienniku. Prace

winny być poprawione i przedstawione uczniom
lub rodzicom do wglądu w ciągu 14 dni, oraz
w sposób dogodny dla obu stron.
12.09.2018r.

R VII § 34 ust.7

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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.

12.09.2018r.

R VII § 34

Po ust. 17 dodaje się:
ust. 17a
Prawo do ulg, o którym mowa w ust. 15 i 17 zostaje
zawieszone każdorazowo na miesiąc przed
śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
ust. 17b
Najpóźniej na tydzień przed konferencją
klasyfikacyjną śródroczną lub roczną należy
zakończyć przeprowadzanie prac klasowych, testów
i sprawdzianów.

12.09.2018r.

R VII § 34 ust.22

Po pkt. 4 dodaje się:
pkt.5
Uczeń, który w pierwszym półroczu otrzymał ocenę
niedostateczną, zobowiązany jest zaliczyć materiał
z całego półrocza w trybie i na zasadach ustalonych
przez nauczyciela przedmiotu. Zaliczenie w/w
materiału jest warunkiem otrzymania pozytywnej
oceny rocznej.
pkt.6
Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się
średnią ocen za II semestr. Aby otrzymać ocenę
roczną co najmniej dopuszczającą, średnia za II
semestr musi być powyżej 1,65. W innym przypadku
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

12.09.2018r.

R VII § 35

Po ust. 9 dodaje się:
ust. 9a
Przy ustaleniu oceny śródrocznej lub rocznej
zachowania bierze się po uwagę samoocenę ucznia
1-3 pkt. oraz ocenę innych uczniów z klasy 1-3 pkt.

12.09.2018r.

R VII § 35

Ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„Ilość punktów na oceny:
a. Ocena wzorowa; co najmniej 50 pkt.
b. Ocena bardzo dobra 49 pkt. – 36 pkt.
c. Ocena dobra 35 pkt.- 25 pkt.
d. Ocena poprawna 24 pkt. – 15 pkt.
e. Ocena nieodpowiednia minus 40 pkt. - 14
pkt.
f. Ocena naganna poniżej minus 40 pkt.”

