Uchwała nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku z dnia 1 września 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły

W § 3 p. 1.2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
10) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły lub placówki. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
p. I.2 otrzymuje brzmienie:
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1)wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
p. II.3 otrzymuje brzmienie:
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
• formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
• ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
• ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
• przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z p. XIV;
• ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
• ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
• ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
p. III.2 skreśla się fragment:
• skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
p. IV otrzymuje brzmienie:
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę uczniowi w momencie jej wystawiania
rodzicom, gdy o to poproszą.

lub jego

p. V.2. c i d otrzymują brzmienie:
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 w pkt 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.
w p. V.2 dodaje się pp. e):
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
p. VII otrzymuje brzmienie:
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 2 jest zobowiązany być obecny na
lekcji lub przebywać w świetlicy lub czytelni, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji.
W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być
zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.
W p. VIII zmienia się numerację pp. w następujący sposób:
pp. 1 otrzymuje nr 2; pp. 2 otrzymuje nr 3; pp. 3 otrzymuje nr 4; pp. 4 otrzymuje nr 5
W p. VIII dodaje się pp. 1 w brzmieniu:
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających

w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.
p. IX.1 otrzymuje brzmienie:
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
W p. IX.1 po ust. 1 dodaje się pp. 1a i 1b w brzmieniu:
1a. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w
celu współorganizowania kształcenia integracyjnego
1b. W przypadku, gdy w szkole lub oddziale ogólnodostępnym jest dodatkowo zatrudniony
nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ocenę wystawia
się po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
p. IX.3 otrzymuje brzmienie:
3. Najpóźniej na trzy dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
informują ucznia i jego rodziców o ustalonych dla niego śródrocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ustalonej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. Informacja przekazywana jest poprzez wpis ustalonych ocen w dzienniku
lekcyjnym lub ich wykaz dostarczany rodzicom za pośrednictwem ucznia.
p. IX.4 otrzymuje brzmienie:
4. Na 7 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. Przewidywane oceny należy wpisać do dziennika lekcyjnego w przeznaczonej
do tego celu rubryce.
W p. X.1 zdanie drugie zaczynające się od słów: „Śródroczna i roczna opisowa ocena
klasyfikacyjna …” otrzymuje brzmienie:
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom
i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w
nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

W p. X.1 zdanie zaczynające się od słów: „Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji
plastycznej, edukacji muzycznej, …” otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, edukacji muzycznej, edukacji
technicznej, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
W p. X .2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6; (cel)
b) stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające) – 5; (bdb)
c) stopień dobry (wymagania rozszerzające) – 4; (db)
d) stopień dostateczny (wymagania podstawowe) – 3 (dst);
e) stopień dopuszczający (wymagania konieczne) – 2; (dp)
f) stopień niedostateczny – 1, (ndst)
W p. X .2 po zdaniu pierwszym dodaje się:
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w
podpunktach a-e.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w
podpunkcie f.
W p. X.3 dodaje się na początku:
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
P. XII otrzymuje brzmienie:
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez skorzystanie z jednej lub kilku form
pomocy:
•
•
•
•
•
•

zajęcia z pedagogiem szkolnym,
zajęcia w świetlicy szkolnej,
zajęcia w bibliotece,
zajęcia z nauczycielem przedmiotu,
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
pomoc koleżeńska koordynowana przez wychowawcę, pedagoga lub nauczyciela
przedmiotu

W p. XIII po ust. 2 dodaje się pp. 2a w brzmieniu:
2a. Protokół, o którym mowa w ust. 2 udostępnia się do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
na ich wniosek.
p. XIV.2 otrzymuje brzmienie:
Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
W p. XIV skreśla się ust. 3
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
W p. XIV ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
p. XIV.5 otrzymuje brzmienie:
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza
szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
p. XIV.8 otrzymuje brzmienie:
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
p.XIV.10 otrzymuje brzmienie:
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2 oraz ust. 4.1, przeprowadza
komisja, w której skład wchodzą:
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
p. XIV.11 otrzymuje brzmienie:
11. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4.2 przeprowadza komisja, w której skład
wchodzą:
1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;

2)nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
Po p. XIV.11 dodaje się pp. 11a. w brzmieniu:
W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w
ust. 4.2, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na
zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
p. XIV.12 otrzymuje brzmienie:
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art.
20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
p.XIV.14 otrzymuje brzmienie:
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
W p. XIV po ust. 14 dodaje się pp. 14a w brzmieniu:
14a. Protokół, o którym mowa w ust. 14 udostępnia się do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom na ich wniosek.
P XVI.1 otrzymuje brzmienie:
XVI.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 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.

W p.XVII po ust. 5 dodaje się 5a w brzmieniu:
5a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 4, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
W p.XVIII ust.2 skreśla się słowa:
informatyki, techniki
p. XVIII.4 otrzymuje brzmienie:
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
p. XVIII.6 otrzymuje brzmienie:
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
W p. XIX po ust. 3 dodaje się pp. 3a w brzmieniu:
3a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
W p. XXIII ust. 1.3 otrzymuje brzmienie:
3) powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach oraz
wyznacza przewodniczących tych zespołów nie później, niż miesiąc przed terminem
sprawdzianu.

W p. XXIII skreśla się ust. 1.4
4) ustala, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego skład zespołów
nadzorujących przebieg sprawdzianu, w poszczególnych salach, w tym wyznacza
przewodniczących tych zespołów – w przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w
kilku salach, zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej
pracy uczniów.
p. XXXIV.1 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu
sprawdzianu. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.

