Szkoła Podstawowa N r 2
im. Jana Kochanowskiego
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24
tel. 81 744 03 22
NIP 946-18-16-709

Uchwała nr 7/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie

na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz.
843) uchwala się co następuje:
§1
Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 25 w ust.1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15-18 w
brzmieniu:
„15) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
16) corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych, które będą obowiązywały w danym roku szkolnym;
17) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów
bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i
materiałami;
18) określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub
materiałów edukacyjnych.”
2. W § 26 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu
„ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.”
3. W § 31 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:
7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-II są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
8. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I -II ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły,
dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba
uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 8.
9. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale
ponad liczbę określoną w ust. 8 na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego. Liczba uczniów w oddziale klas I-II może być
zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Odział taki może funkcjonować ze
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-II zostanie zwiększona w szkole zatrudnia
się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.”
4. W § 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego
rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przez nauczyciela danego
przedmiotu udostępniona uczniowi lub jego rodzicom na miejscu w szkole. Na prośbę
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją krótko uzasadnić.
5. W § 57 w ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „
- „ w bieżącym ocenianiu. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone
w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-e, zaś negatywną oceną
klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f.

6. W § 58 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia
ocenę, przekazuje uczniowi informacje 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.”
7. W §60
1) ust. 11 otrzymuje brzmienie „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,
zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.”
2) ust. 12 otrzymuje brzmienie „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć
wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.”
3) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.”
4) ust. 15 otrzymuje brzmienie „Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć
wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
8. W §61
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie „Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym
roku szkolnym oceniono pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach,
uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym
lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
2) dodaje się ust. 11 w brzmieniu „W przypadku nieklasyfikowania ucznia z
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.”
9. W §65
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia,
zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”
2) ust. 9 otrzymuje brzmienie „Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.”
10. W §66
1) ust. 8 otrzymuje brzmienie „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia,
zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych,
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”
2) ust. 9 otrzymuje brzmienie „Dyrektor Szkoły w ciągu 5 dni od zgłoszenia
zastrzeżeń, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.”
3) uchyla się ust. 13 i 14.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§3

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

