
Uchwała stanowiąca nr 1 2021/2022  

Rady Pedagogicznej SP13 z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu SP13 w Żorach 

  

Na podstawie art. 82 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§1 

W statucie SP 13 w Żorach wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W rozdziale VI,§32, punkt 1 otrzymał brzmienie: „Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych 

ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć”.  

2. W rozdziale VI, §32, punkcie 1 uchylono podpunkty 1 – 6. 

3. W rozdziale VI, §39, punkcie 2 dodano: „traktując je jednakowo, nadając im wagę 1”. 

4. W rozdziale VI, §39, punkcie 2, podpunkcie 10 dodano: „festiwalach”. 

5. W rozdziale VI, §39, punkcie 7 dodano: „sprawdzonych przez nauczyciela”. 

6. W rozdziale VI, §39, punkt 8 otrzymał brzmienie: „Uczeń po dłuższej nieobecności 

spowodowanej chorobą lub sytuacją losową, powinien uzupełnić braki i zaliczyć te braki  

w terminie dodatkowym i w formie uzgodnionej z nauczycielem”.  

7. W rozdziale VI, §39, punkt 11 otrzymał brzmienie: „Jeśli klasa mistrzostwa sportowego  

na 4 godzinach wychowania fizycznego ma dwóch nauczycieli realizujących podstawę 

programową z wychowania fizycznego klasyfikacji dokonuje nauczyciel, który jest 

trenerem tej klasy, po uwzględnieniu opinii drugiego nauczyciela uczącego”.   

8. W rozdziale VI, §39, punkcie 11 uchylono podpunkt 1 i 2.   

9. W rozdziale VI, §39, punkcie 14, podpunkcie 2 dodano: „i kartkówki w dniu udziału  

i w dniu następnym”.   

10. W rozdziale VI, §39, punkcie 16, podpunkcie 1, literze c) usunięto: „brak przygotowania 

do odpowiedzi i brak stroju sportowego”. 

11. W rozdziale VI, §39, punkcie 16, podpunkcie 1 dotychczasową literę g) zmieniono  

na literę h). 

12. W rozdziale VI, §39, punkcie 16, podpunkcie 1 dodano nową literę g): „ 

http://zpóźn.zm/


g)  „np.” (nieprzygotowanie) – oznaczenie ilości zgłoszenia nieprzygotowania  

do niezapowiedzianego sprawdzenia wiedzy i braku stroju sportowego”. 

13. W rozdziale VI, §39, punkcie 16, podpunkcie 2, literze d) dodano: „i badanie wyników 

osiągnięć”. 

14. W rozdziale VI, §39, punkcie 16, podpunkcie 2 dodano literę e): „e) kolor niebieski –  

inne formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności specyficzne dla danego przedmiotu”. 

15. W rozdziale VI, §39, punkcie 17, podpunkcie 1 dodano: „zgłoszenia braku stroju 

sportowego” oraz w zdaniu drugim zmieniono znak „x” na znak „np.”. 

16. W rozdziale VI, §39, punkcie 17, podpunkcie 2 usunięto: „ braku stroju sportowego”  

oraz zdanie drugie otrzymało brzmienie: „Po wykorzystaniu limitu – oznaczonego znakiem 

„x” w dzienniku lekcyjnym, uczeń otrzymuje uwagę „nie wywiązuje się z obowiązków 

szkolnych”. 

17. W rozdziale VI, §39 uchylono w całości punkt 18. 

18. W rozdziale VI, §44, punkcie 2, podpunkt 1 otrzymał brzmienie:  

„1) I-szy – śródroczny kończy się w pierwszy piątek po dniu konferencji klasyfikacyjnej 

śródrocznej uczniów”. 

19. W rozdziale VI, §44, punkcie 4 dodano: „poprzez dziennik elektroniczny lub”. 

20. W rozdziale VI, §44, punkcie 7 dodano: „lub przez e-dziennik”. 

21. W rozdziale VI, §44, punkcie 8 dodano: „lub przesyła za pomocą e-dziennika potwierdzenie 

przyjęcia do informacji powyższego faktu”. 

22. W rozdziale VI, §44, punkt 10 otrzymał brzmienie: „Roczna ocena niedostateczna ustalona 

przez nauczyciela może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego  

lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia po zgłoszeniu zastrzeżeń do procedury 

wystawienia oceny ustalonej”.   

23. W rozdziale VI, §44, uchylono punkt 11.   

24. W rozdziale VI, §44, punkt 14 otrzymał brzmienie: „14. Oceny klasyfikacyjne”. 

25. W rozdziale VI,  §44, punkcie 14 dodano podpunkty 1), 2) i 3): „ 

1) roczne i śródroczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z zasadą: 

a) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, którego średnia ocen cząstkowych jest > 5,2 

b) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, którego średnia ocen cząstkowych jest  

> 4,6  

c) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, którego średnia ocen cząstkowych jest > 3,6 

d) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, którego średnia ocen cząstkowych jest > 2,6 



e) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, którego średnia ocen cząstkowych jest  

≥ 1,6 

f) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, którego średnia ocen cząstkowych jest  

< 1,6  

2) oceny roczne wystawiane są na podstawie średniej z całego roku szkolnego; 

3) ocenę zachowania – ustala wychowawca oddziału, zgodnie z przyjętym w szkole 

kryteriami oceniania zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia”.  

26. W rozdziale VI, §44, puncie 18 zmieniono słowo: „informacją” na „informowaniem”. 

27. W rozdziale VI, §46, punkt 8 otrzymał brzmienie: „Uczeń ma możliwość zgłoszenia braku 

stroju sportowego, braku przyborów do zajęć, braku zadania domowego, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń, książki przy 1-2 godz. danych zajęć lekcyjnych w tygodniu jeden raz w półroczu 

lub dwa razy w półroczu, gdy zajęcia te występują 3-5 razy w tygodniu.  

Po wykorzystaniu limitu – oznaczonego znakiem ,,x” w dzienniku lekcyjnym, uczeń 

otrzymuje uwagę „nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych” ”. 

28. W rozdziale VI, §47, punkty 1-10 otrzymały brzmienie: „ 

1. Uczeń – począwszy od czwartej klasy może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz zachowania.  

2. O uzyskanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  

może ubiegać się uczeń, który:  

1) poważnie chorował, lub  

2) znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej (rozpad rodziny, śmierć najbliższego członka), lub  

3) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu, 

4) na bieżąco prowadził i uzupełniał wymagane przez nauczyciela zeszyty i ćwiczenia, notatki, 

karty pracy.  

3. Uczeń, który chce skorzystać z prawa podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zwraca  

się do nauczyciela danego przedmiotu z pisemnym wnioskiem, w którym określa, jaką chce 

uzyskać ocenę roczną i uzasadnia swoje stanowisko. Wniosek składa w ciągu 2 dni  

od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej w sekretariacie szkoły.  

4. Nauczyciel w ciągu 1 dnia po otrzymaniu wniosku:  

1) ustala formy poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych,  

2) ustala termin poprawy, 

3) powiadamia o ustaleniach ucznia i jego rodziców.  



5. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna, z zastrzeżeniem §49 

(statut szkoły).  

6. O uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana, może ubiegać się uczeń, który: 

1) nie otrzymał w danym roku szkolnym żadnej z przewidzianych w statucie szkoły kar,  

2) w dokumentacji szkolnej nie ma wpisów dotyczących wagarów, agresji czynnej, 

wandalizmu, braku kultury osobistej wobec uczniów i pracowników szkoły.  

7. Uczeń, który chce skorzystać z prawa podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

zwraca się do wychowawcy z pisemnym wnioskiem, w którym określa, jaką ocenę chce 

uzyskać i uzasadnia swoje stanowisko. Wniosek składa w ciągu 2 dni od uzyskania informacji  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w sekretariacie szkoły.  

8. Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pracowników szkoły i uczniów podejmuje decyzję  

o podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

9. Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 1 dzień przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej.  

10. Dokumentację związaną z podwyższeniem uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel 

przechowuje do końca roku szkolnego”.  

29. W rozdziale VI, §49, punkcie 7, podpunkcie 2 uchylono literę c). 

30. W rozdziale VI, §49, punkcie 7, podpunkcie 2 dodano litery d) – h): „ 

d) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

e) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

h) przedstawiciel rady rodziców”.  

31. W rozdziale VI, §49, punkcie 8 dodano: „prowadzący dane zajęcia edukacyjne”. 

32. W rozdziale VI, §49, punkcie 12 zamieniono słowo: „szkoły” na słowo: „komisji”. 

33. W rozdziale VIII, §57, punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Uczeń może otrzymać następujące 

nagrody”. 

34. W rozdziale VIII, §57, punkcie 2, podpunkcie 3 dodano: „Absolwentka Roku”. 

35. W rozdziale VIII, §57, punkcie 2, podpunkcie 4 dodano: „Sportowczyni Roku”  

oraz: „dla uczniów klas najwyższych”. 

36. W rozdziale VIII, §57, punkcie 2, uchylono podpunkt 7. 

37. W rozdziale VIII, §57, punkcie 2, dodano podpunkt 8 i 9: „ 

8) „Nagroda Dyrektora Szkoły” wraz z wyróżnieniem w formie umieszczenia wizerunku 

ucznia w miejscu honorowym, na stronie www. szkoły,  na zakończenie roku 

szkolnego dla uczniów klas najwyższych, przyznaje Dyrektor Szkoły;  



9) tytuł „Czytelnik Roku” dla najaktywniejszego czytelnika spośród uczniów naszej 

szkoły wraz z wyróżnieniem w formie umieszczenia wizerunku ucznia w miejscu 

honorowym, na stronie www. szkoły, na zakończenie roku szkolnego przyznaje rada 

pedagogiczna na wniosek bibliotekarza”. 

38. W rozdziale VIII, §58, punkcie 5, podpunkt 1 otrzymał brzmienie: „uwagi pisemnej   

w dzienniku lekcyjnym”. 

39. W rozdziale VIII, §58, punkcie 5, podpunkty 2) i 3) otrzymały brzmienie: „  

2) nagany wychowawcy oddziału, z wpisem do dziennika i pisemnym powiadomieniem 

rodziców ucznia; 

3) nagany dyrektora szkoły, z wpisem do dziennika i pisemną decyzją powiadamiającą 

rodziców ucznia”. 

40. W rozdziale XIV dodano do tytułu: „Funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym  

i zdalnym”. 

41. W rozdziale XIV, §73, punkcie 1 dodano: „Ogłasza tryb funkcjonowania szkoły: 

hybrydowy lub zdalny i określa czas jego trwania”. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP 13. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 


