Zmiany w Statucie Szkoły
Rada Pedagogiczna posiedzeniu w dniu 11.09.2014r , uchwałą nr.8
wprowadza zmiany:

§4 pkt 2 zastępuje:
Od roku szkolnego 2014/15 obowiązkową naukę w szkole podstawowej rozpoczyna
dziecko, które do końca czerwca 2014 roku ukończyło 6 lat. Od roku szkolnego
2015/2016 obowiązkową naukę w szkole podstawowej rozpoczyna dziecko, które
wdanym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Zmienia pkt 3 § 4
Możliwe będzie odroczenie nauki w klasie 1 tylko na wniosek rodzica, poparty opinią
poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dyrektor szkoły nie może odmówić
odroczenia.

§7, pkt 2 zastępuje
Nauczyciele w-f, zajęć technicznych, zajęć komputerowych plastyki zobowiązani są
do omówienia zasad bezpieczeństwa na tych lekcjach w pierwszych dwu tygodniach
zajęć roku szkolnego.

§7, pkt 7 a) zastępuje
dyżury poranne rozpoczynają się o godz.7.30 w szatni a o 7.45 na piętrach.

§7 dodaje pkt 11
Nauczyciel zajęć komputerowych – opiekun pracowni odpowiada za
zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie prawidłowego rozwoju
psychicznego uczniów .

§7 dodaje pkt 12
Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za opracowanie i upowszechnienie
regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i obiektów sportowych oraz sprawdza
sprzęt, urządzenia i przybory wykorzystywane do prowadzenia zajęć na sali i boisku.

§10 pkt 1g) zastępuje
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

§11 pkt 1 dodaje podpunkt e)
Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii o zestawie podręczników i materiałów
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.

§22 pkt 1 dodaje:

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zapisu ucznia na świetlicę szkolną.
Karta zawiera informacje na temat dni i godzin pobytu dziecka na świetlicy szkolnej,
które powinny być przestrzegane przez uczniów i rodziców. W razie sytuacji losowej
rodzice dziecka nie zapisanego na świetlicę są zobowiązani do pisemnego
poinformowania wychowawcy świetlicy o pobycie dziecka w określonym dniu i
godzinie na świetlicy szkolnej.

§25 punkt 1
podpunkt a) dodaje
Każdy nauczyciel ma obowiązek natychmiast zgłosić dyrektorowi wszelkie
stwierdzone, bądź zaobserwowane nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu
dzieci i młodzieży.

Zmienia podpunkt c)
sumienną opiekę w czasie zajęć lekcyjnych organizowanych w szkole i poza szkołą,
wycieczek i imprez. Uczniowie pozostają pod stałym nadzorem nauczyciela.
Uczniowie mają zapewnioną opiekę w szkole od godziny 7:30 do końca przerwy po
ich ostatnich zajęciach lekcyjnych lub pobycie na świetlicy szkolnej.

dodaje podpunkt h)
W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia dzieci nauczyciel
prowadzący zajęcia ma obowiązek wyprowadzenia ich z miejsca zagrożenia.
Każdy nauczyciel ma obowiązek natychmiast zgłosić dyrektorowi wszelkie
stwierdzone, bądź zaobserwowane nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu
dzieci i młodzieży.

Dodaje podpunkt i)
W przypadku stwierdzenia niedyspozycji zdrowotnej dziecka – zgłasza ten fakt
dyrektorowi, z-cy dyrektora lub pedagogowi szkolnemu. W przypadku wypadku
ucznia w szkole i nieobecności osób w/w wymienionych w pierwszym rzędzie
udziela niezbędnej pomocy poszkodowanemu i zapewnia pomoc przedmedyczną.

§29 dodaje pkt 15
Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klasy pierwszej otrzymują bezpłatny
podręcznik, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego
oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej .
Pkt. 15 a) Uczniowie niewidomi, słabosłyszący i niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje podręcznika opracowane na
zlecenie i ze środków finansowych MEN.

Pkt.16 Uczeń ma prawo do nauki religii i / lub etyki:
a) Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego
oświadczenia, w szkole organizowana jest nauka religii i etyki. Oświadczenie nie
musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione.
b) Jeśli w szkole na naukę religii lub etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów,

dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który
organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z

religii - w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym –
w grupach międzyszkolnych lub w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Pkt. 17.
Uczniowie klas I – III mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich
możliwości.

w części dotyczącej WSO
§ 2 pkt 2 zmienia
W klasie I od roku szkolnego 2014/15 obowiązują bieżące, śródroczne i roczne oceny
opisowe. W klasach II – III bieżące oceny z zajęć ustala się według sześciostopniowej
skali określonej w ust. 3, a w klasach IV – VI bieżące, śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w ust.3

§ 7 zastępuje
Ocena z religii (etyki)
Ocena z religii (etyki), nieklasyfikowanie nie ma jednak wpływu na promowanie
ucznia do następnej klasy, na ukończenie szkoły. Oceny śródroczne i roczne z religii
(etyki) nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
Ocena roczna z religii (etyki) odnotowywana jest na świadectwie szkolnym. W
przypadku uczniów korzystających z nauki w grupach międzyszkolnych lub w
pozaszkolnych punktach katechetycznych ocenę z religii (etyki) wystawia się na
podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania w naukę religii składają rodzice (prawni
opiekunowie) u dyrektora szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii
(etyki), na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen
śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się
żadnych wpisów.
Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religie w szkolnym planie nauczania.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.

w § 15 pkt 2 zastępuje
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede
wszystkim formę zajęć praktycznych.

W § 16 pkt 8 zastępuje
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z którego egzamin ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

