
Uchwała nr 249/08/2015 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pamiątkowie 

z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Pamiątkowie 

na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 ro-

ku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami), Rada Pedagogiczna 

postanawia: 

 

w Statucie Zespołu Szkół w Pamiątkowie z dnia 1 września 2014r. wprowadza się następują-

ce zmiany: 

1) w §7: 

a) uchyla się ust. 3 pkt. 8, 

b) w ust. 3. po pkt. 23 dodaje się pkt. 24 w brzmieniu: 

„24) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrze-

bie kształcenia specjalnego ucznia.” 

2) w §8: 

a)  w ust. 5. po pkt. 4. dodaje się pkt. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.” 

b) w §14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, 1b, 1c, 1d w brzmieniu: 

„1a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I lub II szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w 

obwodzie szkoły, jeżeli liczba uczniów zwiększy się i przekracza 25 dyrektor szkoły po 

poinformowaniu rady oddziałowej rodziców dzieli dany oddział. 

1b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego. 

1c. Liczba uczniów w oddziale klas I-II szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o dwóch uczniów. 

1d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-II szkoły podstawowej zostanie zwiększona, 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.” 

3) w §16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 



„5.Świetlica pracuje od 6.30 do 17.00  i prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, 

liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.”  

4) w §26 uchyla się ust. 4 i 5.  

5) w §34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania 

określonych ćwiczeń oraz informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.” 

 

6) w §35 po ust. 2 dodano ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.2 pkt 1-5. 

2b. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.2 pkt 6.” 

7) w §38: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna-

ją, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfika-

cyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych (lub 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego).” 

b) w ust. 8 pkt. 2. dodaje się: 

„Ocena nie może być niższa od wcześniej ustalonej.” 

8) w §40 po ust. 5 dodano ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych 

dyrektor wyznacza dodatkowy termin egzaminu, nie później niż do końca września. 

5b. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu dokumen-

tację egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.” 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. 

 

Przewodnicząca 

 Rady Pedagogicznej 

/Alina Jankowska/ 


