
 

Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły  

 

 

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59 i 949) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1) Wprowadza się zmianę nazwy szkoły na stronie tytułowej oraz we wszystkich innych 

miejscach statutu:  

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

 

2) Dodaje się przed tekstem głównym zapis: 

Statut opracowano na podstawie: 

Uchwały nr 123/VIII/19 Rady Miasta Żory w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Żory oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 

 

3) §  20 otrzymuje brzmienie: 

Ocenianie w klasach IV – VIII 

2. W dzienniku elektronicznym przyjmuje się trzystopniową skalę wagi ocen (od 1 do 3):  

1) ocenom bieżącym z prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, testy i ich poprawy) 

oraz z udziału w konkursach przyporządkowuje się wagę „3” (kolor czerwony);  

2) ocenom bieżącym z kartkówek, odpowiedzi ustnych, dłuższych wypowiedzi pisemnych 

(opowiadanie, rozprawka, charakterystyka), dyktand, realizacji i prezentacji projektu, 

prezentacji multimedialnej, rozwiązywania zadań problemowych, czytaniu map, 

doświadczeń, hodowli, pracy na lekcji, śpiewu oraz poprawom kartkówek i dyktand 

przyporządkowuje się wagę „2” (kolor zielony); 

3) ocenom bieżącym z aktywności na lekcji, pracy w grupach, zeszytu przedmiotowego, 

zeszytu ćwiczeń, zadania domowego, wykonania pomocy dydaktycznych (plansze, 

plakaty), pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu, recytacji, krótszych wypowiedzi 

pisemnych (listy, dialogi, opisy), czytania, przygotowania do zajęć z plastyki, zajęć 

technicznych/techniki, muzyki i innych przyporządkowuje się wagę „1” (kolor czarny). 

4) ocenom z testów diagnostycznych, z badań wyników nauczania, próbnych egzaminów 

oraz z testów zewnętrznych itp. przyporządkowuje się wagę „0” (kolor czarny) 

 

19. W klasach IV - VIII ocenianiu podlegają następujące aktywności ucznia: 

1) pisemne prace klasowe: 

a) obejmują wiadomości roczne, śródroczne, egzamin próbny, dany rozdział 

powtórzeniowy, 

b) minimum dwie prace klasowe w śródroczu, zapowiedziane uczniom na tydzień przed 

wyznaczonym terminem, 



c) informację o sprawdzianie odnotowuje się w dzienniku elektronicznym                                 

z tygodniowym wyprzedzeniem, 

d) w tygodniu uczeń klas IV-V nie może mieć więcej niż dwóch sprawdzianów                          

i pisemnych prac klasowych, natomiast uczeń klas IV-VIII nie może mieć więcej niż 

trzy sprawdziany i trzy pisemne prace klasowe,  

e) prace powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym, 

f) prace klasowe są omówione, 

g) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom; przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, 

h) jeżeli uczeń był nieobecny i nie pisał sprawdzianu/kartkówki nauczyciel wpisuje            

w stosownej rubryce nb - nieobecny. 

 

W §  20 ustęp 19 punkt 1 dodaje się podpunkt h, i, j w brzmieniu: 

h) ocenę wyższą uzyskaną podczas poprawy pracy wpisuje się do dziennika elektronicznego 

obok pierwszej oceny z taką samą wagą.  

i) jeśli uczeń otrzymuje z poprawy ocenę taką samą lub niższą, to wpisuje się ją do dziennika z 

wagą 0. 

j) uczniowi nieobecnemu na sprawdzianie/ kartkówce wpisujemy " nb". 

 

§ 20 ustęp 19 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) prace domowe - sprawdzane na bieżąco, zgodnie z wyznaczonym terminem, treść zgodna        

z poleceniem, ważny jest wkład pracy, samodzielność wykonania, estetyka; brak pracy 

domowej odnotowuje się w dzienniku elektronicznym minusem, przy wcześniejszym 

zgłoszeniu nauczycielowi, trzy minusy - ocena niedostateczna wagi 1, niezgłoszona praca 

domowa równoznaczna jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

 

4) W §  21 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:  

W dzienniku elektronicznym w klasach IV – VIII stosuje się następujące kody ocen:  

1) sprawdzian (S), 

2) praca klasowa (Pk), 

3) test (T), 

4) kartkówka (K), 

5) dyktando (D), 

6) odpowiedź ustna (Odp), 

7) aktywność (A), 

8) zadanie domowe (Zd), 

9) brak zadania domowego (Bz) 

10) czytanie (Cz), 

11) recytacja (R), 

12) zeszyt (Z), 

13) ćwiczenia (Ćw), 

14) konkurs (Ko), 

15) długa wypowiedź pisemna (Dw) 

16) krótka wypowiedź pisemna (Kw) 

17) opowiadanie (O), 

18) projekt (P), 

19) prezentacja (Pr), 



20) lekkoatletyka (LA), 

21) piłka siatkowa (PS), 

22) piłka ręczna (PRe), 

23) piłka nożna (PN), 

24) piłka koszykowa (PKo), 

25) gimnastyka podstawowa (GP), 

26) rekreacja (Re), 

27) taniec (Ta), 

28) unihoc (Uh), 

29) basen (B), 

30) zawody (Za), 

31) śpiew (Ś) 

32) gra na instrumentach (G) 

33) praca plastyczna (Pp), 

34) praca techniczna (Pt), 

35) doświadczenia (Do), 

36) hodowla (H) 

37) praca na lekcji (PL) 

38) praca z mapą, czytanie map (M) 

39) próbny egzamin (Pe) 

40) brak zadania domowego ( Bz). 

 

5) § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy zostaje wprowadzony do użytku uchwałą Rady 

Pedagogicznej po przeprowadzeniu ewaluacji na koniec roku szkolnego.  

Dodaje się ustęp 4.: 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy jest opiniowany przez Radę Rodziców.   

 

6) W § 58 w ustępach 1. oraz 13. dodaje się zapisy: 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 

uczniów i  rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów 

do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

Podstawowe zadania biblioteki: ewidencja zbiorów oraz bieżąca obsługa czytelników 

realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL NET +. 

13. Biblioteka przeprowadza inwentaryzację zbiorów na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 

sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych przy pomocy komputerowego programu 

bibliotecznego MOL NET +. 

 

7) Ustęp 13 § 59 otrzymuje brzmienie: 

13. Biblioteka przeprowadza inwentaryzację zbiorów na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu 

ewidencji materiałów bibliotecznych. 

 

8) Tytuł § 66 otrzymuje brzmienie:  

Pedagog szkolny i psycholog szkolny.  W ust. 1., 2., 3. i 5. do określeń „pedagog” dodaje się zapisy             

„i  psycholog”.  



 

9) § 71 ustęp 2. otrzymuje brzmienie: 

Uczeń ma obowiązek: 

2. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. w razie spóźnienia na zajęcia 

uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają. W przypadku 

spóźnienia na zajęcia do 10 minut nauczyciel wpisuje – S;    w przypadku spóźnienia powyżej 

10 minut nauczyciel zaznacza nieobecność. 

 

10) § 79 otrzymuje brzmienie:  

Do ustępu 7. wprowadza się ustęp 7a i 7b 

7 a) W szkole udostępnia się uczniom szafki na przechowywanie odzieży, butów i książek.  

7 b) Szczegółowe zasady korzystania z szafek określa odrębny regulamin.  

 

11) Skreśla się ustęp 8. 

 

12) Dodaje się ust. 11.  

Warunki zwalniania uczniów z niektórych zajęć szkolnych przez rodziców:  

11) uczeń może być zwolniony z lekcji tylko z ważnych powodów zdrowotnych lub 

osobistych; 

12) prośba o zwolnienie ucznia z lekcji powinna zostać zapisana w zeszycie 

korespondencyjnym lub dzienniku elektronicznym; 

13) ucznia zwalnia wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu po wpisaniu do dziennika 

nieobecności.  

14) Uczeń może opuścić szkołę w obecności rodzica / opiekuna prawnego lub osoby 

upoważnionej po wylegitymowaniu go przez nauczyciela. 

 

13) § 81 otrzymuje brzmienie:  

1. Zasady sprawowania nad uczniami opieki w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i 

podczas przerw precyzuje Regulamin określający zasady BHP. 

2. Rodzice nie mogą wchodzić na lekcje, chyba że nauczyciel zorganizuje lekcję otwartą 

i zaprosi ich na zajęcia.   

 

§ 2 

Zmiany obowiązują od 1 października 2019 r.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 


