Uchwała nr 6/2017/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 72 ust.1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 129 ust.5 pkt 2 statutu Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lublińcu uchwala się , co następuje:
§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „W szkole powołuje się koordynatora do spraw
bezpieczeństwa”;
2) w § 14:
a) ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wycieczki rowerowe – opiekę nad grupą 10-13
uczniów posiadających karty rowerowe sprawuje 2 nauczycieli”;
3) w § 18:
b) w ust.1 pkt 1 wyrazy „posiadającego orzeczenia” zastępuje się wyrazami
„posiadającym orzeczenie”;
4) w § 97:
a) ust.5 otrzymuje brzmienie: „Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma
obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny do torby bądź plecaka”;
5) w § 118:
a) w ust.1 dodaje się „jeżeli Przedmiotowy System Oceniania z danego przedmiotu
nie stanowi inaczej”;
6) w § 119:
a) ust.4 otrzymuje brzmienie: „Półroczna ocena opisowa sporządzana jest w trzech
egzemplarzach: dla rodziców, do dziennika lekcyjnego oraz do protokołu z
posiedzenia Rady Pedagogicznej, opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej
pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne, do
dziennika lekcyjnego oraz do arkusza ocen”;
7) w § 120:
a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „O przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych
oraz grożących ocenach niedostatecznych i możliwościach ich poprawy
nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów na miesiąc
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciele wpisują
oceny w dzienniku lekcyjnym/dzienniku elektronicznym na 10 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a w uzasadnionych
przypadkach nie później niż w dniu klasyfikacji, o ile Dyrektor szkoły nie wskaże
innego terminu”;

8) w § 120:
a) w ust.5 skreśla się: „Oceny śródroczne i roczne nauczyciele wpisują do dziennika
lekcyjnego i elektronicznego w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły w
zarządzeniu”;
9) w § 126:
a) w ust.14 dodaje się pkt5 w brzmieniu: „wobec uczniów, dla których suma
punktów za postawę ucznia w czasie zajęć dydaktycznych w związku z większą
liczbą przedmiotów jest większa niż 24, stosuje się skalę punktową jak w punkcie
5 powiększoną odpowiednio o różnicę liczby tych punktów”.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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