
UCHWAŁA NR 1/2019/2020

Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej

w Starych Budkowicach

Na podstawie art.  72 ust.  1  oraz art.  82 ust.  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo
oświatowe (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie  Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Starych Budkowicach wprowadza się
następujące zmiany:
1.Po § 11 pkt 22 dodaje się § 11 pkt 23 w brzmieniu:

„23) Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w budynku i obejściu szkoły.”
2. W § 14 po słowach „potrzeby środowiska” dodaje się wyrazy „określone na podstawie

corocznej diagnozy uczniów.”
3. Po § 24a ust. 4 dodaje się § 24a ust. 5. w brzmieniu:

„5.  Planowe  i  systematyczne  działania  w  zakresie  doradztwa  zawodowego  polegają  na
prowadzeniu:

1) w klasach I – VI orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów
z wybranymi  zawodami,  kształtowanie  pozytywnych  postaw wobec pracy i  edukacji
oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
2) w klasach VII – VIII prowadzenie zajęć o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5”

4. § 39 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 
„2.  Dziennik  zajęć  lekcyjnych,  dziennik  świetlicy  oraz  dzienniki  zajęć  dodatkowych

prowadzi się w formie dziennika elektronicznego.”
5. § 61 uzyskuje brzmienie:

„§  61  W  szkole  funkcjonują  zespoły  nauczycielskie  klasowe:  nauczycieli  uczących
w klasach  I  –  III  i  nauczycieli  uczących  w  klasach  IV  –  VIII,  przedmiotowe  oraz
problemowo – zadaniowe”.

6. § 78 pkt 2 uzyskuje brzmienie:
„2)Zasada częstotliwości i  rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie,
jeśli procesu tego nie zakłóca niska frekwencja ucznia na zajęciach.  Ilość ocen z danego
przedmiotu w semestrze powinna wynosić co najmniej n+2, gdzie n oznacza liczbę godzin
danego przedmiotu w tygodniowym planie zajęć.”

7. W § 80. po wyrazie „edukacyjnych” dodaje się wyrazy „poprzez dziennik elektroniczny
oraz”.

8. Po § 86 dodaje się § 86a w brzmieniu:
„§ 86a1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące ze wszystkich albo
wybranych  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  zajęć,  o  których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, ustawy o systemie oświaty mogą
być ocenami opisowymi.
2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć
edukacyjnych ustalane są według skali określonej w § 95 



3. Decyzję  o  wyborze  opisowego  sposobu  oceniania  podejmuje  nauczyciel  i  informuje
o tym  radę  pedagogiczną  i  dyrektora  szkoły  nie  później  niż  do  dnia  rozpoczęcia  zajęć
dydaktycznych.  O podjętej  decyzji  nauczyciel  informuje również ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów).”

9. Uchyla się § 90 ust 12
10. W § 98 pkt 1 wyrazy „zajęć technicznych” zastępuje się wyrazem „techniki”.
11. W § 105 pkt 1 wykreśla się wyrazy „zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć

komputerowych”
12. Uchyla się § 109 ust 2 pkt 3.
13. § 120 ust. 3 pkt 1 lit. b uzyskuje brzmienie:

„b) uczeń w ciągu semestru rzadko spóźniał  się na lekcje i  posiada nieliczne godziny
nieusprawiedliwionych nieobecności.”

14. uchyla się § 120ust. 4 pkt 1 lit. b.
15. uchyla się § 120 ust. 5 pkt 1 lit. e
16. uchyla się § 120 ust. 6 pkt 1 lit. f.
17. Po § 120 dodaje się § 120a w brzmieniu:

„§ 120a. Dodatkowo, na obniżenie oceny z zachowania mogą wpłynąć:
1)  decyzja  zespołu  wychowawczego  w związku  ze  szczególnie  rażącym  naruszeniem
przez ucznia przepisów prawa lub norm społecznych
2) duża ilość spóźnień na lekcje i/lub godzin nieusprawiedliwionej nieobecności 
3) nierozliczenie się ucznia ze szkolną biblioteką w terminie do 10 czerwca danego roku
szkolnego.”

18. W § 121 skreśla się wyrazy „klasowych zeszytach uwag”.
19. § 122 pkt 2 uzyskuje brzmienie:

„2) poprzez analizę zapisów w dzienniku (rodzic/prawny opiekun potwierdza zapoznanie
się z zapisami podpisem w zeszycie wychowawcy).”

20. W § 124 ust. 1 skreśla się wyrazy „kolorem zielonym.”
21. § 139 ust. 1 uzyskuje brzmienie:

„§ 139.1  Godzina  zajęć  z  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  trwa  45  minut,
z wyjątkiem zajęć rewalidacyjnych, które trwają 60 minut.”

22. W § 139 ust. 2 wyraz „specjalistycznych” zastępuje się wyrazem „rewalidacyjnych”.
23. W § 156 ust.1 pkt 21 zwrot „zajęć komputerowych” zastępuje się wyrazem „informatyki”.
24. § 156 ust 2 po pkt 17 dodaje się § 156 ust 2 pkt 18 w brzmieniu:

„18)  wdraża  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  zgodność
przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez szkołę z przepisami o ochronie
danych osobowych.”

25. W  § 158 ust 3 po wyrazach „opiekuńczo – wychowawcza”  dodaje się wyrazy:  „oraz
higienistka szkolna.”

26. Uchyla się § 175 ust. 3 pkt 3 lit. a
27. W § 181 ust. 5 pkt 2 wyrazy „dzienniku lekcyjnym” zastępuje się wyrazami: „zeszycie

wychowawcy”.
28. § 183 ust 3 uzyskuje brzmienie:

„3. Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju szczegółowo opisanego
w Regulaminie Stroju Szkolnego.”

29. Po § 183 ust 5 dodaje się § 183 ust 5a w brzmieniu:
„§ 183.5a.  Szczegółowe  zasady  korzystania  z  urządzeń  elektronicznych  na  terenie  szkoły
określa Regulamin Korzystania z Telefonów Komórkowych.”
30. W § 194 ust. 1 uchyla się pkt 6, pkt  8 i pkt 9.
31. § 194 ust. 2 uzyskuje brzmienie:



„2. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły w sytuacjach określonych w Regulaminie
Stroju Szkolnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły


