Uchwała nr 2/2015/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 30 września 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
Na podstawie art 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z
2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1.
Do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 1:
a) ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych".
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. W szkole organizowane są oddziały integracyjne";
2. w § 7. ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla
poszczególnych edukacji przedmiotowych".
3. w § 31 po ust. 6 dodano ust. 7 w brzmieniu:
"7. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog,
pedagog, logopeda lub inny specjalista".

4. w § 46:
a) ust.1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów
zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie
indywidualnego nauczania";
b) ust.1 pkt 18 uchylony.
5. w § 76. dodano ustęp 4 w brzmieniu: "
"4. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia ucznia
z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas
określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.
Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do
możliwości ucznia".
6. w § 101. ust. 1 pkt a. otrzymuje brzmienie:
"a) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej";
7. Rozdział IX „ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
1“ obejmujący paragrafy od 107 do 173 uchylono.
8. w § 174. ust. 2 pkt 11 zastąpiono punktami 11a, 11b, 11c, 11d w brzmieniu:
"11a) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z
zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
11b) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;
11c) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,
11d) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątszkolnymi zasadami oceniania".

9. w § 193. pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) Przynosić do szkoły telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych kontakt z rodzicami
odbywa się za pośrednictwem sekretariatu szkoły".
10. w § 199 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Uczeń klasy VI, kończący szkołę, otrzymuje statuetkę najlepszego absolwenta szkoły, gdy z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie, a średni
wynik sprawdzianu z części pierwszej i drugiej wynosi przynajmniej 95 procent. “
11. w § 210:
a) w ust. 5 dodano punkty 6 i 7 w brzmieniu:
" 6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
7) monitorowanie bieżącej pracy ucznia".
b) ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i
pisemnych prac uczniów.
12. w § 211. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
3) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania,
zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
5) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
6) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację;
7) Ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych. Może być ona ustalana w oparciu o średnią ważoną. Ocena ta wynika z przeliczenia
ocen cząstkowych według zasady: 0,5 za prace pisemne; 0,3 za odpowiedzi
i kartkówki; 0,2 za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne).
Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen."
13. w § 212:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego
przedstawiają uczniom na jednej z lekcji,wybrany (opracowany) przez siebie program nauczania w
danej klasie oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Zapoznają ze sposobami
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informuje również o warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Wychowawcy klas przedstawiają rodzicom /prawnym opiekunom/na pierwszym
zebraniu Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz informują rodziców, że w czasie konsultacji
indywidualnych z nauczycielem uczącym w klasie, mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi
dla poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz otrzymać do wglądu ocenione prace swojego dziecka .
b) ust. 2 uchylono.
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na lekcji do

dyspozycji wychowawcy, a rodziców /prawnych opiekunów/ na pierwszym zebraniu o zasadach
oceniania zachowania uczniów opisanych w WZO oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
d) ust 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji a jego
rodzice (prawni opiekunowie) w szkole w obecności nauczyciela podczas cotygodniowych dyżurów
nauczycieli. Grafik dyżurów jest opublikowany na stronie internetowej szkoły".
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Uzasadnienie może
mieć formę ustną lub pisemną. Formę recenzji pracy ustala każdy nauczyciel uwzględniając
specyfikę nauczanego przedmiotu. Formę recenzji nauczyciel określa w swoim PSO.
W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny.
Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie
konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z
rodzicem".
14. W § 213.
a) w ust. 5 słowa „upośledzieniem umysłowym“ zastąpiono słowami „niepełnosprawnością
intelektualną“.
b) w ust. 6 słowa „upośledzieniem umysłowym“ zastąpiono słowami „niepełnosprawnością
intelektualną“.
15. W § 216. ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, , muzyki, plastyki,
nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik. W przypadku
wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Sprawdziany z tych
przedmiotów mają przede wszystkim charakter praktyczny“.
16. w § 217. w ust. 13 słowa „upośledzieniem umysłowym“ zastąpiono słowami
„niepełnosprawnością intelektualną“.
17. W § 220 w ust. 14 zapis " w terminie do 5 dni" zmieniono na "w terminie do 2 dni".
18. w § 221.
a) w ust. 1 zapis " w terminie do 7 dni" zmieniono na "w terminie do 2 dni"
b) dodano ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami“
19. w § 222.
a) ust. 13 uchylony;
b) w ust. 7 zapis " w terminie do 7 dni" zmieniono na "w terminie do 2 dni".
20. w § 223. w podrozdziale „Odwołanie od oceny zachowania“ :
a) ust. 6 uchylono;
b) ust. 7 uchylono;
21. w § 223. I. zapis „nie przynosi telefonu komórkowego bez pozwolenia“ otrzymuje

brzmienie „nie przynosi telefonu komórkowego“.
22. w § 224.ust. 13 słowa „upośledzieniem umysłowym“ zastąpiono słowami
„niepełnosprawnością intelektualną“.
23. w § 225.
a) ust. 6 uchylono;
b) ust. 7 uchylono;
24. w § 225. ust. 10 uzyskuje brzmienie:
„ 10. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną której rodzaj określają odrębne przepisy.
Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty
ważności i pieczęci urzędowej szkoły“.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

