Uchwała nr 10/2015/2016
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach
z dnia 31.05.2016 r.
w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach
Na podstawie art.50 ust. 2 pkt.1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

W §1 dodano w ust 3 pkt.1) w brzmieniu:
1) Ilekroć w statucie mowa jest o „rodzicach”, należy rozumieć prawny opiekun
dziecka oraz osoba podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.
W §37 w ust 3 dodano pkt. 5),6),7) w brzmieniu:
5) Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym
promocję do klasy programowo wyższej.
6) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły
podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii
rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału.
7) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
W §39 w ust 9 pkt.5) dodano zwrot „ i rodzicom”

5) Wychowawca klasy pisemnie przekazuje uczniom i rodzicom informacje za
potwierdzeniem odbioru o przewidywanych ocenach nie później niż 14 dni
przed klasyfikacją.
W §39 po ust 12 dodano ust 13 w brzmieniu:
13. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą
zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie i formie określonych w
§39 ust 9 pkt. 4-5, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie
pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.
1) Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w części pisemnej
i w części ustnej z każdego z przedmiotów, w terminie 5 dni roboczych od
zgłoszenia zastrzeżeń.
2) Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
3) Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół.
4) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych
czynności sprawdzających pozostaje w dokumentacji szkoły.
5) Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie sprawdzianu w części ustnej i pisemnej.
6) Warunkiem

koniecznym

do

pozytywnego

rozpatrzenia

wniosku

o

podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest np.:
a) uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych, prac klasowych,
sprawdzianów, testów,

co najmniej 50 % ocen wyższych od oceny

przewidywanej,
b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
c) aktywność ucznia na zajęciach, zaangażowanie, wysiłek wkładany przez
ucznia.

W §39 usunięto z dokumentu wszystkie powtarzające się wyrazy „ semestralny”
W §41 w ust 8 pkt. 1 uchylono
W §41 w ust 8 dodano zapis: „uczących w danej klasie”
W §41 po ust 9 dodano ust 10 w brzmieniu:
10. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie

i

formie określonych w §39 ust 9 pkt. 4-5, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do
dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania
z propozycją oceny.
1) Zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń,
poszerzony o pedagoga i psychologa, dokonuje dodatkowej analizy
proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania.
2) Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania
po analizie przeprowadzonej w w/w zespole.
3) Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 5
dni od dnia wpłynięcia wniosku o rozstrzygnięcie w sprawie; rozstrzygnięcie
to jest ostateczne.
4) Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się
protokół.
5) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców

oraz protokół pozostają

w dokumentacji szkoły.
W §42 ust 3 po usunięciu zwrotu „na wniosek” zmienił brzmienie:
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ma prawo
do egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą Rady Pedagogicznej.
W §42 w ust 12 dodano pkt. 3) w brzmieniu:

3) przechodzący z jednego typu szkoły do drugiego lub ze szkoły niepublicznej
do publicznej.
W §42 w ust 14 dodano pkt. 1) w brzmieniu:
1) W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel jako
przewodniczący komisji i nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
W §44 w ust 1 pkt. 1) doprecyzowano zapis:
1) …. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną
ocenę zachowania „po przeprowadzeniu dodatkowej analizy zachowania
ucznia podczas obrad komisji w składzie - nauczyciele należący do zespołu
oddziałowego, psycholog, pedagog”.
W §44 dodano ust 3, 4, 5, 6 w brzmieniu:
3. W skład komisji, przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności
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.
4. W skład komisji, ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog;
5) psycholog;

5. Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
W §45 ust 2 usunięto zapis:
„w wyjątkowych przypadkach”
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
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