Uchwała nr 7
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
nr 6 im. J. Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie szkoły

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Wnioskuje się do o wprowadzenie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6. Zmiany przedstawiono i
zapisano w protokole z dnia 13 września 2018 r.
§2
Zapis zmian stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
DYREKTOR SZKOŁY
/-/ mgr Robert Bareja

ANEKS DO STATUTU
W § 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3 a w brzmieniu:
W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I-III,
dyrektor szkoły po poinformowaniu rady klasowej rodziców, może podzielić dany oddział za zgodą
organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w § 17 ust. 3
(rozporządzenie MEN z dn. 17.03.2017).
W § 17 po ust. 3 a dodaje się ust. 3 b w brzmieniu:
Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 a liczba uczniów zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor
szkoły, po poinformowaniu rady klasowej rodziców, dzieli dany oddział.
W § 23 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
Ilekroć w statucie jest mowa o dzienniku lekcyjnym rozumie się przez to również dziennik
elektroniczny.
W § 33 ust. 19 zmienia brzmienie na:
Dla uczniów z dysfunkcjami zasady udzielania opieki i pomocy określane są indywidualnie dla każdego
ucznia w porozumieniu z jego rodzicami, bądź opiekunami prawnymi. Szczegółowe zasady dotyczące
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom znajdują się w dokumencie
„Procedura Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w SP6”.
§ 63 ust. 1 zmienia brzmienie na:
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Rodzic lub prawny opiekun na bieżąco może
sprawdzić osiągnięcia edukacyjne oraz informacje o zachowaniu swojego dziecka za pomocą dziennika
elektronicznego.
W § 65 ust. 11 dodaje się zapis:
Nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym termin planowanego sprawdziany, pracy klasowej,
testu celem monitorowania ilości prac pisemnych.
W § 65 po ust. 29 dodaje się ust. 30 w brzmieniu:
Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej w klasach IV-VIII może być brana pod uwagę średnia
ważona ocen bieżących. Na wyżej wymienione oceny wpływ mają następujące aktywności z
przypisanymi im wagami:
waga 1 – aktywność, odpowiedź, praca na lekcji, zadania domowe
waga 2 – sprawdziany, prace klasowe, testy, kartkówki, dyktanda (zapis czerwoną czcionką);
Średnia ważona ocen śródrocznych i rocznych nie musi być wystawioną oceną śródroczną i roczną.
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