Uchwała nr 6/2019/2020
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm..) uchwala się co
następuje:
§ 1. W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1.poprawiono numerację paragrafów, począwszy od § 14.
2. w § 1 ust. 5 zostaje uchylony
3. w § 8 w ust. 2. po pkt. 2 dodaje się tirety o brzmieniu:
a) „Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2,
o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
b) W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust.
1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez
organ prowadzący szkołę.
c) W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i
kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje odpowiednio wójt
(burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.
d) Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich
szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio dyrektor
szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.”
4. w § 18 po ust. 6 dodaje ust. 7 w brzmieniu:
„7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6 i 7, jest
wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego
przedszkole lub szkołę arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia
20 maja danego roku.”
5. po § 31 dodaje się § 32 w brzmieniu:
„§ 32 .Na terenie szkoły działa monitoring wizyjny, którego działanie zostało uzgodnione z
organem prowadzącym Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i jest regulowany
oddzielnymi przepisami.”
6. W § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Informacje o dziecku nauczyciel może przekazywać
rodzicowi poprzez dziennik elektroniczny, wpis do dzienniczka, telefonicznie, pisemnie za
pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.”
7. W § 54 ust. 5 pkt 5. otrzymuje brzmienie: „5. wcześniejsze, niż przewiduje plan lekcji,
zwolnienie uczniów jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy o takim fakcie uczniowie
zostali uprzedzeni, co najmniej dzień wcześniej, zawiadomienie takie może być
przekazywane przez dziennik elektroniczny, telefonicznie, e-mailem lub poprzez wpis do
dzienniczka ucznia.”
8. W § 59 ust. 4 uchyla się zapis: „Jeśli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu, otrzymuje ocenę
niedostateczną.”
9. W § 60:
a) uchyla się ustęp 2.
b) nadaje się nowe numery ustępów.
c) ustęp 3 (poprzedni 4.) otrzymuje brzmienie: „ 3. Na wniosek ucznia lub jego
rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia (arkusze ocen, protokoły
egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych) jest udostępniana do wglądu na

terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą
lub dyrektorem.”
d) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „ Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
są udostępniane uczniowi.
10. W § 62:
a. Uchyla się ustępy 4-8
b. Dodaje się ustępy:
„4. Przy ocenianiu bieżącym w klasach 1-3 stosuje się elementy oceniania kształtującego.
Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący
się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku.
5.Ocenianie kształtujące występuje jako systematyczne przekazywanie przez nauczyciela
informacji uczniowi, na co nauczyciel zwraca uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu). Uczeń
uzyska informację czego ma się nauczyć i na co ma zwracać uwagę, a nauczyciel
zobowiązuje się do oceniania tylko tego, co wcześniej zostało ustalone.
6.Kryteria oceniania są jasne i konkretnie sformułowane.
7.Ocenianie bieżące ma charakter ciągły, odbywa się systematycznie i jest stosowane
podczas wielokierunkowej działalności ucznia, wyrażone jest w formie informacji zwrotnej.”
c. Ustępy 9-10 otrzymują numerację: 8,9.
11. W § 66 w ust. 1 i 2 zapis „30 dni” otrzymuje brzmienie „14 dni”.
12. W § 78 w ust. 1 poprawiono godziny pracy świetlicy: od 7.00.
13. Uchylono rozdział 10, stanowiący o funkcjonowaniu oddziałów gimnazjalnych.
14. Rozdział 11 otrzymał brzmienie: „Rozdział 10”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

