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Do uchwały nr 1/ 2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Bieruniu w sprawie zmian w Statucie Szkoły. 

Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr  

256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 179 Statutu wprowadza się następujące zmiany: 

1.  W rozdz. II: 

     w § 3 dodano pkt 33 o następującym brzmieniu: 

    „33. Pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla I i II etapu 

edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej liczby godzin nauczania 

poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach  

i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność 

rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 

zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo 

w życiu społeczeństwa;  

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 

matematycznych;  

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;  

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie”. 

2.  W rozdz. V:  

     w § 31 po ust. 6 dopisuje się ust. 7 i 8 o następującym brzmieniu: 

„7. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub 

niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia”. 

3.  W rozdz. VII:  

      w § 70    

            w ust. 4 w pkt 3  

            po słowie „fizycznego”dodaje się  „zajęcia z języków obcych”. 

          po pkt 10 dodaje się pkt 11, 12, 13, 14, 15 o następującym brzmieniu: 

„11) Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone 

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

  12)  Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku 

konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie 

szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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  13)   W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III 

dyrektor szkoły dokonuje: 

a) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców 

            lub  

b) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez 

dokonywania podziału. 

  14)  W przypadkach, jak w ustępie 1 pkt 13a, dyrektor szkoły może odstąpić od 

podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do 

dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego.  

  15)   Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, 

bez konieczności corocznego postępowania”. 

       w § 73 dodaje się ust. 1 

„1. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć”. 

      w § 75 w ust. 1 dodaje się pkt 3 o następującej treści: 

„3. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na 

wniosek rodzica ucznia,  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.  

4.  W rozdz. X:  

      w § 111  

            w ust. 5 w pkt 2 po słowie "rozwoju" dodaje się stwierdzenie: 

        „przekazanie uczniowi informacji w tym co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć”                    

        w ust. 6 w pkt 1 i 3 skreśla się słowo  

        „semestralnych”. 

                            pkt 7 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące: 

   „7. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia”. 

          w ust. 7 skreśla się po słowie „nauce" kropkę i dodaje się: 

        „oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów”. 

          po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: 

        „8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami”. 
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 w § 113  

            ust. 3 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące:  

     „3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

1) Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do dziennika oraz zeszytu ucznia / dzienniczka ucznia,  bezpośrednio 

po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

2) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych.  Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia 

/ dzienniczka ucznia. 

3) Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace 

swoich dzieci na zasadach ustalonych przez nauczyciela 

4) Nauczyciel uzasadnia bieżące oceny szkolne. 

5) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji 

uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. 

6) Oceny z pisemnych form sprawdzenia wiadomości i umiejętności uzasadniane 

są pisemnie w formie ustalonej przez nauczycieli i zaakceptowanej przez rodziców”. 

        dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 o następującym brzmieniu: 

  „4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

i ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

  5. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy - 

dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach 

przeznaczonych na konsultacje dla rodziców; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

  6. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem 

kształcenia/modułem przekazuje uczniom informacje na temat umiejętności i wiedzy 

podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału. 

  7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia. 

     w § 114 ust. 1 i 2 tracą dotychczasowe brzmienie i uzyskują brzmienie następujące" 

  „1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:  

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie 

roku szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. 

Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są 

w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej 

edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 
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Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 

najwyższej”. 

  „2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali 

z następującymi skrótami literowymi: 

1)    stopień celujący – 6 - cel 

2)    stopień bardzo dobry – 5 - bdb 

3)    stopień dobry – 4 - db 

4)    stopień dostateczny – 3 - dst 

5)    stopień dopuszczający – 2 - dop 

6)    stopień niedostateczny – 1 - ndst 

7)    dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” w bieżącym ocenianiu". 

8)  pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, 

o których mowa w pkt 5. 

9)   negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w pkt 6. 

       w § 117  

            ust. 10 traci dotychczasowe brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące: 

     „10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki 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 podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”. 

            w ust. 12 skreśla się słowo „semestralnej”. 

       w § 118   

            ust. 1 i 3 tracą swoje brzmienie i uzyskują brzmienie następujące: 

     „1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy; okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku 

szkolnego do 31 stycznia; a okres drugi trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego. 

    2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego okresu; a roczne 

na koniec drugiego okresu”. 

            ust. 9 traci swoje brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące: 

     „9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, a także laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

      w § 123 w ust. 5 po słowie „szkoły” skreśla się słowa: „z zastrzeżeniem ust. 8”. 

       w § 127 w ust. 2 liczbę „5” zastępuje się liczbą „2”.  
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   w § 133  

            ust. 1, 2 i 3 traci swoje brzmienie i uzyskuje brzmienie następujące: 

    „1. W klasach I – III śródroczne i roczne z wyjątkiem religii, oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna 

informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja 

może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. 

Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach ucznia 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy     

dydaktyczno – wychowawczej. 

    2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności 

szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco 

informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało 

dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy 

doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 

indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju 

ucznia. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, 

analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają 

informacje dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, 

matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: 

czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, 

mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości 

przyrody i opisywania składników przyrody 

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz 

zachowań wobec wytworów kultury 

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem 

człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie. 

   3. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy 

tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne 

oraz do arkusza ocen. 

   4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej  

w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na 

pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

   5. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz 

w toku comiesięcznych konsultacji. 

   6. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – 

VI. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie 

2) pisemną 

3) wyrażoną symbolem graficznym 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI”. 

           uchyla się ust. 8. 
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5. W rozdz. XI:  

    w § 138 

    w ust. 2 po pkt 20 dodaje sie pkt 21, 22, 23 o następującej treści: 

„21. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy 

i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny. 

22. Uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnych 

zasadach oceniania. 

23. Udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania”. 

   w § 139  

         w ust. 2 po pkt 21 dodaje się pkt 22 o następującym brzmieniu: 

„22. Udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami”. 

         po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:  

„5. Do obowiązków każdego nauczyciela należy dostosowanie wymagań edukacyjnych 

uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych; 

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 - na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 4 lit a – c, który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach. 

6. W rozdz. XIV:  

     w § 174 po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści: 

     „ 8. Przyprowadzanie do szkoły i odbiór dzieci ze szkoły:  

1)  Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają ze szkoły rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

2) Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I zobowiązani są zebrać od 

rodziców pisemne deklaracje o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze 

szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3) W szczególnych przypadkach dzieci sześcioletnie i siedmioletnie mogą być 

odbierane, po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców/prawnych opiekunów, 

przez osoby dorosłe nie będące rodzicami, prawnymi opiekunami. 

4) Osoby odbierające dzieci ze szkoły nie mogą być pod wpływem alkoholu ani 

środków odurzających. 


