
Uchwała nr 22/2019/2020 Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

z dnia 20 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły 
 

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59 i 949z póź. zm.) w związku z art. 44e ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991r (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Wprowadzić w Statucie Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

następujące zmiany: 

 

1) W § 18 ust. 12 skreśla się zapis:  
12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do końca 

każdego roku szkolnego. Nie wystawia się kserokopii prac kontrolnych. 

 

2) W § 20 ust 2, p. 2 skreśla się zapis: 

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) W § 20 ust 19 dodaje się punkt f.1): 

Uczeń ma prawo do poprawienia pisemnej prac klasowej / sprawdzianu z wagą 3 w terminie 

do dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

 

4) W § 21 ust 4 dodaje się punkty 41-43 o brzmieniu 

41) brak stroju sportowego (Bs) 

42) test diagnostyczny (Td) 

43) badanie wyników nauczania (Bwn) 

 

5) Do § 21 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu:  

5.Nauczyciel może numerować oznaczenia tych samych kodów.  

 

6) § 29 otrzymuje brzmienie:  

1. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach dydaktyczno-wychowawczych ucznia: 

1) wpisy ocen, uwag pozytywnych i negatywnych do elektronicznego systemu kontroli 

frekwencji i postępów w nauce, do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, zeszytów 

korespondencji; 

2) spotkania rodziców z wychowawcą klasy;  

3) konsultacje dla rodziców; 

4) ocena opisowa (śródroczna i roczna) oraz oceny bieżące w klasach I - III; 

5) powiadamianie telefoniczne rodziców/prawnych opiekunów o sytuacji ucznia w szkole. 



2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą 

wpisuje do dziennika elektronicznego. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę w następujący sposób:  

1) ustnie podczas rozmów telefonicznych, spotkań indywidualnych, zebrań z rodzicami;  

2) pisemnie w przypadku śródrocznej i rocznej oceny niedostatecznej.  

5. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

końca każdego roku szkolnego.  

6. Ww. prace w trakcie roku szkolnego są udostępniane uczniom i rodzicom/prawnym 

opiekunom według poniższych zasad:  

1) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą pisemną w szkole podczas zajęć 

edukacyjnych;  

2) rodzice/prawni opiekunowie mają wgląd do każdej pracy pisemnej swojego dziecka na 

terenie szkoły, np. podczas zebrań z rodzicami lub konsultacji indywidualnych z nauczycielem 

przedmiotu;  

3) nie wystawia się kserokopii prac kontrolnych; 

4) nie wykonuje się zdjęć prac kontrolnych za pomocą telefonów komórkowych. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują ustne lub pisemne informacje o ocenach w czasie 

konsultacji i zebrań z rodzicami.  

8. Nauczyciel przekazuje uczniowi informacje o ocenie:  

1) w czasie rozmowy indywidualnej;  

2) zapisując ją w zeszycie korespondencyjnym ucznia lub zeszycie przedmiotowym. 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi informacje o ocenie:  

1) zapisując ją w dzienniku, zeszycie korespondencyjnym lub zeszycie przedmiotowym;  

2) w czasie rozmowy indywidualnej. 

3.Rodzice/opiekunowie prawni są informowani o osiągnięciach dydaktyczno-wychowawczych 

dziecka poprzez: 

1) wpisy ocen, uwag pozytywnych i negatywnych do dziennika elektronicznego, do zeszytów 

przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, zeszytów korespondencji; 

2) spotkania rodziców z wychowawcą klasy; 

3) konsultacje z nauczycielami przedmiotu. 

4.Nauczyciel uzasadnia rodzicom ustaloną ocenę w następujący sposób:  

1)  ustnie podczas indywidualnych spotkań i zebrań;  

2)  pisemnie w przypadku śródrocznej i rocznej oceny niedostatecznej.  

5. Udostępnianie prac pisemnych: 

1) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą pisemną w szkole podczas zajęć 

edukacyjnych; 

2) rodzice na bieżąco mają wgląd do każdej pracy pisemnej swojego dziecka na terenie szkoły, 

np. podczas zebrań z rodzicami lub konsultacji indywidualnych z nauczycielem przedmiotu;  

3) zainteresowani rodzice mają prawo do kopii pracy dziecka. 



6. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

końca każdego roku szkolnego.  

 

§ 2 

Dyrektora czyni się odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z uchwały oraz 

opracowanie jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 


