
Uchwała nr 3SP20.0000/ 3 /18 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej  

im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej  

im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie 

 

Na podstawie § 10 ust.15 pkt 6 oraz § 60 ust. 4 Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. 

Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Jaworznie 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 wykreśla się słowa: „im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława 

Dąbrowskiego” i przyjmuje on brzmienie: „szkole - należy przez to rozumieć Szkołę 

Podstawową nr 20 wJaworznie”; 

2) w § 1 ust. 1 pkt 2 wykreśla się słowa: „im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława 

Dąbrowskiego”; 

3) w § 1 ust. 1 pkt 7 wykreśla się słowa: „im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława 

Dąbrowskiego”; 

4) w § 2 ust. 1 wykreśla się słowa: „im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława 

Dąbrowskiego” ; 

5) w § 17ust.2 po słowie: „zajęć.” dopisuje się : „W wyjątkowych sytuacjach, 

podyktowanych potrzebami szkoły możliwe jest skrócenie zajęć w danym dniu. 

Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora. Informacja 

 o skróceniu zajęć zostaje przekazana rodzicom uczniów przez wychowawcę klasy 

z wyprzedzeniem czasowym”; 

6) w § 28 ust.5 po pkt 17, dodaje się pkt 18 w brzmieniu:” stosowania ustalonego wzoru 

zwolnienia dziecka z lekcji; prośba rodzica o zwolnienie zawiera- oświadczenie rodzica 

zgodne ze wzorem, że bierze on całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu, jak i w godzinach, gdy powinno ono uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych przez szkołę, a przebywa w tym czasie poza szkołą”; 

7) w § 32 ust.2 pkt 16 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: „ (na 

pierwszych lekcjach, na pierwszym zebraniu z rodzicami); 



8) w § 33, dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:  Do zadań doradcy zawodowego w szkole 

należy w szczególności: 

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane  

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami lub pedagogiem, programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego 

realizacji; 

3) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 

oddziałami lub pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych w programie,  

o którym mowa w pkt.2; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,  

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

5) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów; 

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

9) w § 34 ust.4 po pkt 14, dodaje się pkt 15 w brzmieniu:” przechowywanie w teczce 

wychowawcy- druków zwolnień z lekcji  przekazanych przez rodziców (do końca 

danego roku szkolnego) oraz zgód na wykorzystanie wizerunku (do końca kształcenia 

ucznia) oraz innej dokumentacji związanej z pracą wychowawcy. 

10) w § 39 ust.2 pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się : „w ciągu tygodnia 
mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy pisemne prace klasowe i dłuższe 
sprawdziany;” 

11) w § 39 ust.2 pkt 10 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się : „nieprzygotowanie 
do lekcji nie zwalnia ucznia z aktywności na zajęciach dotyczących nowego tematu, 
nauczyciel w umowie przedmiotowej może szczegółowo określić zasady 
nieprzygotowania”; 

12) w § 39 ust.2 pkt 15 przyjmuje brzmienie: „uczeń ma prawo do poprawiania ocen na 
zasadach określonych w umowach przedmiotowych,ustala się, że z poprawyocena 
wyższa niż ocena niedostateczna jest wpisywana do dziennika, wpisana ocena nie może 
być niższa od otrzymanej wcześniej oceny; 

13) w § 39 ust.2 pkt 17 przyjmuje brzmienie: 
 „każdy nauczyciel w umowie przedmiotowej określa: 

a) zakres materiału podlegającego ocenie, 

b) poziom wymagań edukacyjnych, 

c) obszary aktywności ucznia podlegające ocenie, 

d) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, wynikające ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych;” 

14) w § 39 ust.2 po pkt 19, dodaje się punkty: 20,21,22,23,24,25,26 w brzmieniu: 
20) dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - 
o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt i ferii; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2018&qplikid=4384


21) omówienie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów polega na:  
a) określeniu, które umiejętności zostały opanowane przez uczniów dobrze i jakie 

są ich mocne strony;  
b) wyjaśnieniu na czym polegały trudności, które mieli uczniowie rozwiązując 

zadania;  
c) udzielaniu wskazówek, w jaki sposób uczniowie mogą poprawić swoje prace, 

 w jaki sposób powinni dalej się uczyć, na co powinni zwrócić szczególną 
uwagę, aby pokonać trudności w nauce.  

22) Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu  

z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z 

nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

23) Uczeń uchylający się od napisania sprawdzianu w terminie ustalonym w sposób,  

-o którym mowa w pkt.22 zobowiązany jest go napisać na najbliższej lekcji; 

24) W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z napisania zaległego 
sprawdzianu; 

25) Oceniając wiedzę i umiejętności ucznia na zajęciach, nauczyciel bierze w 

szczególności pod uwagę:  

a) zrozumienie tematu;  
b) dokładność wypowiedzi (na temat);  
c) spójność wypowiedzi;  
d) poprawność językową i stosowanie terminów;  
e) znajomość faktów, sposób prezentacji;  
f) wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków;  
g) inne kryteria właściwe dla danego przedmiotu (zapis w umowie przedmiotowej) 

 

26) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w szczególności odbywa się  

w następujących formach: 

a) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich 

lekcji; 

b) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych  zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów 

pisemnych;  

c)  kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące 

materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji (tematów);  

d)  pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne i inne, 

obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych;  

e) dyktanda;  

f) ćwiczenia i zadania praktyczne;  

g) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji samodzielnie lub w grupie;  

h)  ćwiczenia i zadania wykonane w domu;  

i) prace długoterminowe i prace projektowe;  

j) aktywność;  

k) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;  

l) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; 

m) inne sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze 

specyfiki danych zajęć edukacyjnych (zapisy w umowie przedmiotowej);  



  
15) w § 40 ust 3 słowa: „przedmiotowym systemie „ zastępuje się słowami „ zasadach”; 

16) w § 41 ust 2 słowa: „ przedmiotowe systemy oceniania” zastępuję się słowami: 

”umowy przedmiotowe”; 

17) w § 46 ust.6słowa: „w przedmiotowym systemie oceniania” zastępuje się słowami: 

” w umowie przedmiotowej”; 

18) w § 56 ust. 3 pkt. 6przyjmuje brzmienie: „w razie zwolnienia z lekcji przedłożenie 

pisemnej prośby rodzica -zgodnej ze wzoremwychowawcy lub dyrektorowi  

lub wicedyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu lekcję, z której uczeń ma być 

zwolniony;  

19) w § 56 ust. 3 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „osoba przyjmująca zwolnienie podaje 

datę i godzinę oraz potwierdza swoim podpisem w zeszycie informacyjnym ucznia 

przyjęcie zwolnienia, w celu przedłożenia pracownikowi obsługi dyżurującemu  

w szatni;” 

20) w § 56 ust. 3 dodaje się pkt 6b w brzmieniu:” prośba rodzica o zwolnienie zawiera- 

oświadczenie rodzica zgodne ze wzorem, że bierze on całkowitą odpowiedzialność za 

samodzielny powrót dziecka do domu, jak i w godzinach, gdy powinno ono 

uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę, a przebywa w tym czasie poza 

szkołą”;;” 

21) w § 62 ust. 1 w pkt. 1wykreśla się słowa: „im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława 

Dąbrowskiego” 

22) w § 62 ust. 1 w pkt. 3 wykreśla się słowa: „im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława 

Dąbrowskiego” 

 


