Uchwała nr 43 SP20.0000/ 17/19
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie
Na podstawie § 10 ust.15 pkt 6 oraz § 60 ust. 4 Statutu Szkoły Podstawowej nr 20
w Jaworznie Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie
uchwala się co następuje:
§1
W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ustęp 5 w brzmieniu: „Szkoła prowadzi oddziały klas II i klas III
dotychczasowego Gimnazjum nr 10 w Jaworznie do czasu ich likwidacji z dniem 31
sierpnia 2019 r.: w roku szkolnym 2017/2018 oddziały II i III klasy gimnazjum, w
roku szkolnym 2018/2019 oddziały III klasy gimnazjum.”
2) w § 39 ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie sprawdzone prace
przechowywane są do końca roku szkolnego u nauczyciela; w dniu zapoznania się
ucznia ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu
z nauczycielem, uczeń może zabrać prace do domu, do wglądu oraz podpisania jej
przez rodzica. Zwrot pracy nauczycielowi powinien nastąpić na następnej lekcji lub w
innym terminie, jeżeli zostanie on wyznaczony przez nauczyciela.”
3) w § 39 ust. 2 dodaje się pkt. 6a w brzmieniu: „ W przypadku niedotrzymania terminu
zwrotu określonego w pkt. 6 ocena zachowania ucznia ulega obniżeniu
o jeden stopień w danym miesiącu.”
4) w § 40 ust. 4 pkt. 3 po słowach: „ ze znakiem „+”, dodaje się: „ za wyjątkiem oceny
niedostatecznej i celującej”.
5) w § 40 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel obserwuje ucznia i jego rozwój,
gromadzi bieżące karty pracy ucznia i prace. Na tej podstawie podsumowuje
osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia i dokonuje śródrocznej i rocznej
oceny opisowej.”;
6) w § 42 ust. 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: „Rodzice mają możliwość wglądu
w pisemne prace klasowe i sprawdziany swoich dzieci:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w trakcie dni otwartych;
3) podczas indywidualnych spotkań ustalonych wcześniej z nauczycielem.”;
7) w § 45 ust. 5 po słowie: „ przed” skreśla się słowa „ śródrocznym i”;
8) w § 45 ust. 6 przyjmuje brzmienie : „Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady poszczególni nauczyciele oraz wychowawca oddziału

są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania poprzez wpis do dziennika lekcyjnego.”;
9) w § 47 ust. 2 pkt. 4 przyjmuje brzmienie: „Wychowawca przed ustaleniem
śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dla poszczególnych uczniów
przedstawia propozycję ich ocen i zasięga na ten temat opinii uczniów danej klasy
oraz nauczycieli uczących i sporządza notatkę potwierdzoną własnoręcznymi
podpisami uczniów, nauczycieli i dołącza ją do teczki wychowawcy”;
10) w rozdziale 10 uchyla się § 63 ustęp 1 i ustęp 2 w brzmieniu :
1. Szkoła prowadzi w swoich ramach organizacyjnych oddziały gimnazjalne do 31 sierpnia
2019 roku.
2. Zapisy statutu stosuje się odpowiednio do oddziałów gimnazjalnych, z wyjątkiem
przepisów § 40 i § 50 ust.1,2,4,5.

