NOWELA NR 1
do Statutu Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kierzkowie
Na podstawie Uchwały Nr 1/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kierzkowie z dnia 31 sierpnia 2015r. oraz w oparciu o następujące akty prawne tj. Ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego2015 r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 357) i Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz.843),wprowadza się z dniem 01 września 2015 r. zmiany w
Statucie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kierzkowie w następujących paragrafach:

1. W § 4 pkt 3 dodaje się podpunkt k) w brzmieniu: odpowiada za realizację
zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
2. W § 5 pkt 9 dodaje się podpunkt h) w brzmieniu: ustalanie sposobu wykorzystania wyników
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
3. W § 8 pkt 1 dodaje się:
a) podpunkt a) w brzmieniu: Podstawowymi formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
b)
oraz podpunkt b) w brzmieniu: Zajęcia, o których mowa w ust. 2) ppkt a) organizuje
dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców.

4. W § 6 Szkolnego Systemu Oceniania punkt 3 otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
5. W § 12 pkt 9 SSO podpunkt 4) otrzymuje brzmienie: Uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) składają wniosek z zastrzeżeniami do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

6. W § 16 SSO
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 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.
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 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.
7. W § 21 B II pkt 3 otrzymuje brzmienie: Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

