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Projekt zmian do Statutu  SP1 w Gliwicach   

 DZIAŁ I, Rozdział 1 „Informacja ogólna o szkole”  

§ 1. ust. 13   

13. W Szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne, integracyjne oraz sportowe.  

przyjmuje brzmienie:  

 13.W Szkole mogą być zorganizowane odziały ogólnodostępne, integracyjne oraz sportowe.  

  

  

 DZIAŁ III, Rozdział 2 „Sposoby realizacji zadań w szkole”  

  

§  11. 1.  

1. W Szkole powołano specjalistę do spraw bezpieczeństwa.  

przyjmuje brzmienie:   

1. W szkole  zatrudniony jest specjalista do spraw BHP.  

  

§ 12 pkt 14   

14. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez 

mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; przyjmuje brzmienie:  

14. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego o czym 

stanowią odrębne regulaminy: Regulamin hali sportowej, Regulamin boiska oraz Regulamin 

placu zabaw.   

  

§14. pkt 3 uchylono  

  

pkt 4   

4. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, zobowiązana jest podejmować 

działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w szczególności zainstalować i aktualizować 

oprogramowanie zabezpieczające.  

przyjmuje brzmienie:  

4. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, zobowiązana jest podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju.  

  

§ 21 uchylono ust. 2-9  

  

ust. 1 i 10 przeniesiono  do Działu I, Rozdziału 1 jako ust. 13 podpunkt a i b: a) 

Szkoła może prowadzić oddziały sportowe na poziomie klas IV-VIII.  

b) Zasady przyjęcia ucznia do klasy sportowej reguluje Procedura przyjęcia dziecka do  

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Gliwicach  

Rozdział 4 „ Nauczanie indywidualne”   
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§22 ust. 10 uchylono ust. 

11  

11. Na podstawie orzeczenia lub opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z 

obserwacji nauczycieli, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne 

formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 

zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz 

stanowisko rodziców (prawnych opiekunów) odnotowywane są w dzienniku nauczania 

indywidualnego.  

przyjmuje brzmienie:   

11. Na podstawie orzeczenia lub opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z 

obserwacji nauczycieli, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne 

formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły.  

  

§ 4 ust.2 punkt 11) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły;  

przyjmuje brzmienie:                                                                                                                                   

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;  

 DZIAŁ IV, Rozdział 1 „Organy Szkoły i ich kompetencje”  

  

§ 6 ust.5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                    

i stawianymi wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych  

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością 

 rozwijania                            i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i 

 możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.  

przyjmuje brzmienie:  

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Szkoły.  

punkty 1-6 uchylono   

§ 7.Sposoby organizacji i realizacji działań Szkoły w zakresie wolontariatu.  

1. Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą Szkoły:  

1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności,  

2) poszerza zasób wiedzy z zakresu samotności, niepełnosprawności i innych 

problemów społecznych,  
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3) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów (empatii i 

tolerancji), stałej gotowości niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach 

życiowych,  

4) uwrażliwia i aktywizuje społeczność szkolną w podejmowaniu działań na rzecz 

potrzebujących pomocy,  

5) kształtuje umiejętność działania zespołowego.  

  

2. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Regulaminu 

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez:  

1) propozycje inicjatyw uczniowskich;  

2) decydowanie o działaniach do realizacji.  

  

4. W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą na zasadzie dobrowolności: 1) opiekun 

lub opiekunowie Koła (nauczyciel lub nauczyciele), 2) członkowie Koła –wolontariusze.  

  

5. Opiekun kieruje działalnością Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz oraz współpracuje z 

centrami wolontariatu.  

6. Do zadań opiekuna szkolnego wolontariatu należy w szczególności:  

1) zainicjowanie powstania grupy,  

2) zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania,  

3) szkolenie wolontariuszy,  

4) opracowanie dokumentacji Koła Wolontariatu,  

5) współpraca z rodzicami,  

6) wspieranie wolontariuszy,  

7) prowadzenie dla nich systematycznych spotkań.  

Szczegółowe zasady działania Szkolnego Koła Wolontariatu określa „Regulamin Koła.” 

przyjmuje brzmienie:   

§ 7. Sposoby organizacji i realizacji działań Szkoły w zakresie wolontariatu.                              

1.Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą Szkoły.  

2. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Regulaminu 

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

  

 DZIAŁ V, Rozdział  2 „ Dokumentowanie przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki”  

  

§ 11 ust.3   

3. W Szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:  

1) dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych;  
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2) dziennik świetlicy szkolnej;  

3) dziennik pedagoga, psychologa, logopedy;  

4) dziennik biblioteki szkolnej; przyjmuje brzmienie :  

3.W Szkole prowadzi się dodatkową dokumentację w formie elektronicznej:  

1) dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych;  

2) dziennik świetlicy szkolnej;  

3) dziennik pedagoga, psychologa, logopedy;  

4) dziennik biblioteki szkolnej;  

5) dziennik nauczania indywidualnego.  

  

§ 11 ust. 4 uchylono  

Rozdział 3 „ Organizacja wychowania i opieki”   

§ 12 ust.3 uchylono  

§ 13 ust. 1  

1. Główne zadania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego określa Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego, a w szczególności:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;  

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i 

kariery;  

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych;  

  

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;  

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w 

świadomym wyborze szkoły;  

7) wspieranie działań Szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy uczniów;  

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu 

doradztwa zawodowego. przyjmuje brzmienie:  

1. Główne zadania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego określa Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego.  

  

§ 13 ust. 2   

2. Działania z zakresu  doradztwa zawodowego realizowane są w oddziałach przedszkolnych  

i szkolnych w następujących formach:  

1) zajęć grupowych w klasach VII-VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin 

w jednym roku szkolnym,  

2) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych,  
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3) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów,  

4) wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i instytucji kształcących, 5) 

 konkursów,  

6) udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i 

planowania dalszej kariery zawodowej,  

7) udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów i rodziców,  

8) giełdy szkół ponadpodstawowych,  

9) wywiadów i spotkań z absolwentami.  

przyjmuje brzmienie:  

2. Działania z zakresu  doradztwa zawodowego realizowane są w oddziałach przedszkolnych  i 

szkolnych.  

Rozdział 4„Organizacja szkoły”  

§ 16. 1.   

15) szatnie przyjmuje 

brzmienie:  

15) szafki ubraniowe  

  

ust. 2 uchylono   

  

§ 17 ust. 12, 13, 14 uchylono   

§ 20 ust. 3 uchylono  § 

22 ust. 2 uchylono   

  

 DZIAŁ VII, Rozdział 1 „Obowiązek szkolny”  

  

§ 2 ust. 2  

2. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do Szkoły jest możliwe, jeżeli dziecko korzystało z 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę albo posiada opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

możliwości rozpoczęcia nauki.  

przyjmuje brzmienie:  

2. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do Szkoły jest możliwe, jeżeli dziecko korzystało z 

obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  w  roku 

 szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo posiada 

opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki.  
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Rozdział 3 „Strój szkolny”  

§  9 ust. 3 uchylono  

  

 DZIAŁ VIII,  Rozdział 1 „Szczegółowe warunki i sposoby oceniania 

wewnątrzszkolnego”  

przyjmuje brzmienie:  

„Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania”  

  

§ 3 ust. 6  

6.Ocenianie powinno być obiektywne.  

przyjmuje brzmienie:  

6.Ocenianie jest obiektywne.  

  

§ 5 ust. 1 pkt 4 podpunkt a) i e)  

a) opanował materiał w stopniu zadowalającym,  

e) poprawnie stosuje zdobytą wiedzę.  

przyjmuje brzmienie:                                                                                                                                   

a) opanował materiał,                                                                                                                                  

e) stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.  

§ 5 ust. 1 punkt 5 podpunkt a) i b)  

a) zawsze starannie wykonuje prace domowe, korzysta przy tym z innych źródeł 

pozaszkolnych,  

b) opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania, przyjmuje 

brzmienie:  

a) zawsze starannie wykonuje wszelkie prace,  

b) opanował treści i umiejętności przewidziane w podstawie programowej  

  

§ 5 ust. 1 punkt 6 podpunkt a) i e)  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć 

edukacyjnych w danej klasie,  

e) reprezentuje szkołę, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, wojewódzkim lub krajowym,  

przyjmuje brzmienie:  

a) wyczerpująco posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,  

e) chętnie reprezentuje  szkołę, osiąga  sukcesy w konkursach  i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, wojewódzkim lub krajowym,  
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§ 7 ust. 4 pkt 5   

5) ćwiczenia praktyczne uwzględniające specyfikę danego przedmiotu (praca na lekcji – 

karty pracy, praca w grupach, itp.) – waga  3 ; przyjmuje brzmienie:  

5) ćwiczenia praktyczne uwzględniające specyfikę danego przedmiotu (praca na lekcji – 

karty pracy, praca w grupach, itp.) – waga  1- 4;  

  

§ 7 ust. 4 pkt 6 podpunkt a)  

6) konkursy:  

a) udział w konkursach – waga  1; (ocena cząstkowa – bardzo dobry); przyjmuje 

brzmienie:  

6) konkursy:                                                                                                                                                 

a) udział w konkursach – waga  1-5;  (ocena cząstkowa – bardzo dobry);  

  

§ 8 ust. 8  uchylono  

  

§ 12   

przeniesiono w DZIALE VIII, Rozdziale 1 po § 3 i zmieniono numerację kolejnych 

paragrafów od § 4 do § 12  

  

§ 17 pkt 4 i 5 uchylono  

  

§ 19 ust.  1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującymi Zasadami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania. Wniosek taki uznaje się za zasadny w przypadku stwierdzenia, że: przyjmuje 

brzmienie:  

§ 19 ust.  1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

obowiązującymi Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. Wniosek taki uznaje się za 

zasadny w przypadku stwierdzenia, że:  

  

§ 19 ust.  1 punkt 8  

9) uniemożliwiono uczniowi poprawienie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu;  

przyjmuje brzmienie:                                                                                                                               

8) uniemożliwiono uczniowi poprawienie oceny niezadowalającej ze sprawdzianu;  

  

§ 19 ust.  1 punkt 11  

10) nie dotrzymano terminu zawiadomienia rodziców i ucznia o przewidywanej 

ocenie rocznej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. 11) przyjmuje 

brzmienie:  
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11) nie dotrzymano terminu zawiadomienia rodziców i ucznia o przewidywanej 

niedostatecznej ocenie rocznej lub nieklasyfikowaniu na miesiąc przed konferencją 

klasyfikacyjną.  

  

§ 19 ust.  2   

2. Zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku mogą być zgłoszone w terminie                  

do 7 dni  po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

przyjmuje brzmienie:  

2. Zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

  

§ 19 ust.  3  

3. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń rodziców (prawnych opiekunów dziecka) 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 

i ustnej, uwzględniający poziom wymagań P i PP oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych.  

Sprawdzian przeprowadza się w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin  

sprawdzianu ustala się z uczniem i jego prawnymi opiekunami.                                                                          

przyjmuje brzmienie:  

3. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń rodziców (prawnych opiekunów 

dziecka) Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

Sprawdzian przeprowadza się w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 

sprawdzianu ustala się z uczniem i jego prawnymi opiekunami.  

  

§ 19 ust. 7, 8, 9 i 10   

Przeniesiono do  DZIAŁU VIII, Rozdziału 2 po § 27 jako odrębny § 28.   

 § 28.1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                          

z obowiązującymi zasadami oceniania zachowania. W przypadku stwierdzenia zasadności 

zastrzeżeń rodziców (prawnych opiekunów dziecka) Dyrektor powołuje komisję, która 

ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.                      

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

2. W skład komisji ustalającej ocenę zachowania wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca klasy,  

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 4) 

pedagog.  

3. Z prac Komisji ustalającej klasyfikacyjną ocenę zachowania sporządza się protokół 

zawierający:  
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1) skład komisji,  

2) termin posiedzenia komisji,  

3) wynik głosowania,  

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.   

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

§ 20 ust.  2  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,                   z 

których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zadania (pytania) 

egzaminacyjne powinny uwzględniać wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktycznych wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

Przyjmuje brzmienie:  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zadania (pytania) 

egzaminacyjne powinny być zgodne z podstawą programową. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktycznych wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

  

§ 20 ust.  9  

9. Uczeń, który egzamin poprawkowy zdał na ocenę co najmniej dopuszczającą, może w 

terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłosić do Dyrektora 

zastrzeżenia, jeżeli ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny (nie przestrzegano procedur egzaminu poprawkowego lub zadania 

egzaminacyjne  nie   uwzględniały  wymagań  edukacyjnych  –   poziomów   podstawowego 

i ponadpodstawowego).  

przyjmuje brzmienie:  

9. Uczeń, który egzamin poprawkowy zdał na ocenę co najmniej dopuszczającą, może w 

terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłosić do Dyrektora 

zastrzeżenia, jeżeli ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny (nie przestrzegano procedur egzaminu poprawkowego lub zadania 

egzaminacyjne  nie   uwzględniały  wymagań  edukacyjnych.  
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§ 21 ust.  9  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, uwzględniając 

poziom wymagań podstawowych i ponadpodstawowych.  

przyjmuje brzmienie:  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

  

§ 25 ust.  1 uchylono  

  

§ 25 ust.  2 punkt 3  

3) nieprzygotowanie lub brak zadania domowego u ucznia nauczyciel zaznacza w 

dzienniku w rubryce „Uwagi” stosownym wpisem.  

przyjmuje brzmienie:  

3) nieprzygotowanie lub brak zadania u ucznia nauczyciel zaznacza w dzienniku w 

rubryce „Uwagi” stosownym wpisem.  

Rozdział 2 „Regulamin Oceniania Zachowania” przyjmuje brzmienie:                                                        

„Ocenianie Zachowania”  

Rozdział 2 „Ocenianie Zachowania”  

§ 27 ust. 9, 10, uchylono  

  

§ 27 ust. 11  

11. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka i przekazywać inne 

informacje dla nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny, zeszyt korespondencji lub 

ustnie.  

Przyjmuje brzmienie:  

11. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka i przekazywać inne 

informacje dla nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny, zeszyt korespondencji.  

  

§ 27 ust. 12  

12. Nieobecność należy usprawiedliwiać w formie pisemnej lub ustnej lub przez dziennik 

elektroniczny w ciągu 7 dni od pojawienia się dziecka w Szkole.  

przyjmuje brzmienie:  

12. Nieobecność należy usprawiedliwiać w formie pisemnej lub przez dziennik elektroniczny 

w ciągu 7 dni od pojawienia się dziecka w Szkole.  

  

§ 27 ust. 13  

13. W celu wyeliminowania subiektywizmu i niekonsekwencji w wystawianiu ocen z 

zachowania przyjmuje się Punktowy System Oceniania Zachowania uczniów w klasach   IV-

VIII. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na wstępie 100 punktów, które 

może odpowiednio powiększyć lub utracić. przyjmuje brzmienie:  
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13. W celu wyeliminowania subiektywizmu i niekonsekwencji w wystawianiu ocen 

zachowania przyjmuje się Punktowy System Oceniania Zachowania uczniów w klasach IV- 

VIII.   

§ 27 dodano ust. 13a w brzmieniu :  

Wychowawca zobowiązany jest w terminie do 10. dnia każdego miesiąca podliczyć 

frekwencję każdego ucznia z poprzedniego miesiąca.   

§ 27 ust. 14 punkt 6  

6. nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia o wpisie i przyznaniu punktów; 

przyjmuje brzmienie:  

6. wychowawca jest zobowiązany do poinformowania ucznia o wpisie aktualnej liczby 

punktów w miesięcznym rozliczeniu poprzez dziennik elektroniczny w zakładce  „Oceny 

bieżące - Zajęcia z wychowawcą ”.  

  

§ 27 ust. 14 punkt 7, 8 i 9 uchylono  

  

   PROJEKT ZMIAN DO PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

   Pożądane  zachowanie  pozytywne:  

  

 
B. Respektowanie zasad współżycia i norm społecznych  

 

  

1  

  

B1  

Wyjątkowa kultura osobista, stosowanie zasad uprzejmości, brak 

wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, 

nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku w stosunku do 

innych uczniów i pracowników szkoły.  

  

15  

  

Otrzymuje brzmienie:  

  

 
B. Respektowanie zasad współżycia i norm społecznych  

 

  

1  

  

B1  

Wyjątkowa kultura osobista, stosowanie zasad uprzejmości, brak 

wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, 

odpowiedni strój i wygląd, nie uleganie nałogom, okazywanie 

szacunku w stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły.  

  

15  

Niepożądane zachowanie negatywne C. 

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym  

Uchylono:  
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12 

  

  C12 

  

  Nieusprawiedliwianie nieobecności w terminie. ***  
1 (za 

godzinę 

rozliczane  

raz  w  

miesiącu)  

  

D. Respektowanie zasad współżycia i norm społecznych  

  

27  

  

D27  

Wygląd niezgodny z zapisem w Statucie Szkoły (niestosowny 

strój, nadruki na ubraniach z niewłaściwą treścią również w 

języku obcym, fryzura, makijaż, paznokcie, tatuaże, nadmiar 

biżuterii).  

  

5 - 15  

  

Otrzymuje brzmienie:  

  

27  

  

D27  

W przypadku uczniów klas 4-6 wygląd niezgodny z zapisem 

w Statucie Szkoły (niestosowny strój: nadruki na ubraniach z 

niewłaściwą treścią również w języku obcym, makijaż, 

paznokcie, tatuaże oraz biżuteria zagrażająca bezpieczeństwu 

uczniów)  

 

W przypadku uczniów klas  7-8 wygląd niezgodny z zapisem 

w Statucie Szkoły (niestosowny strój: nadruki na ubraniach z 

niewłaściwą treścią również w języku obcym oraz biżuteria 

zagrażająca bezpieczeństwu uczniów)   

  

5 - 15  

  

  

  

Rozdział 3 „Egzamin uczniów klas ósmych”  

  

§ 29 ust. 2  

2. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia 

szkoły podstawowej. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. W latach 

szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, egzamin ósmoklasisty przeprowadzany 

będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Uczeń wybiera 

jeden język nowożytny. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, 

matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: 

biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.  

  

przyjmuje brzmienie:  

2. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia 

szkoły podstawowej. Szczegółowe warunki i zasady przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty określa CKE.  
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§ 29 ust. 6 uchylono  

  

 DZIAŁ IX, Rozdział 1 „Warunki bezpiecznego pobytu uczniów                   

w szkole”  

  

§ 1 ust. 8  

8. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel może zwolnić ucznia z danych zajęć edukacyjnych na 

pisemny wniosek rodziców, w którym podano dzień i godzinę wyjścia ze szkoły zgodnie z 

obowiązującym w szkole formularzem zwolnienia z zajęć lekcyjnych. przyjmuje 

brzmienie:  

8. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel może zwolnić ucznia z danych zajęć edukacyjnych 

zgodnie z obowiązującą Procedurą zwalniania ucznia.   

  

§ 2 ust. 2  

2. Postępowanie w przypadku niestandardowych zachowań uczniów określa odrębna 

procedura.  

przyjmuje brzmienie:  

2. Postępowanie w przypadku niestandardowych zachowań uczniów określają odrębne 

Procedury szkolne dotyczące postępowania w sytuacjach popełnienia przez uczniów czynów 

karalnych oraz czynów związanych z demoralizacją.  

  

 DZIAŁ  X,  Rozdział  1  „Wewnątrzszkolny  system 

 doradztwa zawodowego”  

§ 2 i § 3 uchylono  

  

Rozdział 2 „Organizacja doradztwa zawodowego w szkole”  

  

§ 4 ust. 2  

2.W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum;  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa 

zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub 

pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;  



14  

  

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów 

do pracy z własnym dzieckiem;  

10) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

form szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych;  

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu 

kariery zawodowej;  

12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;  

13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;  

14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady 

doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje 

zrzeszają-ce pracodawców itp.;  

15) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej  

 –  gromadzenie  i  aktualizowanie  informacji  dotyczących  wyborów  zawodowo- 

edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, 

foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne 16) 

stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku 

pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z 

doradztwem zawodowym);  

17) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywności i funkcjonalności 

systemu doradztwa zawodowego w szkole.  

§ 5.1. W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania:  

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami;  

2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno- zawodowej 

podczas godzin wychowawczych;  
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3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu 

przyszłej kariery zawodowej;  

4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach;  

5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery;  

6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych 

wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich 

uzdolnień i zainteresowań;  

7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;  

8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno- 

pedagogicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów;  

9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach 

odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań;  

10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom 

pracującym w szkole;  

11) badanie losów absolwentów szkoły.  

przyjmuje brzmienie:  

2.W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 

doradztwa zawodowego zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.  

  

Rozdział 3 „Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności” uchylono  

  

Rozdział  4 „Podmioty współpracujące ze szkołą” uchylono  

Rozdział  5 „Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego uchylono  

  

 DZIAŁ X, dodano Rozdział 6 „Zdalne nauczanie”  

§ 1.1 W okresie zagrożenia epidemicznego na podstawie określonych przepisów Dyrektor 

Szkoły wprowadza Zarządzeniem dla uczniów i pracowników szkoły obowiązek zasłaniania 

nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych na terenie placówki.   

2. W okresie zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, 

będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę placówki, jeżeli może być 

zagrożone zdrowie uczniów, a także będzie mógł ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym 

sposób realizacji zawieszonych zajęć. Rozwiązania prawne w zakresie organizacji pracy 

szkoły w okresie pandemii dopuszczają trzy warianty kształcenia:  

  

1) wariant A- tradycyjna forma nauczania z uwzględnieniem wszystkich wytycznych MEN, 

MZ i GIS dla szkół i placówek oświatowych,  
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2) wariant B- mieszana forma kształcenia- nauczanie hybrydowe - w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,  

3) wariant C- zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

  

3. Organizację pracy w ZSP 5 w Gliwicach w okresie określają odrębne dokumenty:  

1) Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19   w  

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach    

2) Organizacja zajęć w ZSP5 w okresie pandemii w ZSP5 w okresie pandemii                   

z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS w  ZSP nr 5 w GLIWICACH;  

3) Zasady poruszania się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5                      

w Gliwicach.  

§ 2.1 Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży odbywa się na wniosek rodziców dziecka, 

dyrektor przedszkola lub szkoły może wprowadzić taką organizację zajęć. Taki sposób 

organizacji zajęć będzie możliwy bez względu na przyjęty model edukacyjny związany z 

sytuacją epidemiologiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny).  

2. W okresie zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły na podstawie przepisów prawa 

może dostosować czas zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb szkoły oraz charakteru 

zajęć edukacyjnych i specjalistycznych.  

  

§ 3.1 Czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie może wynosić od 30 do 60 minut. 

Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć 

edukacyjnych jest 45 minut.  

  

2. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

odpowiednio okresowy lub tygodniowy rozkład  zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O skróceniu lub wydłużeniu 

lekcji na odległość zdecyduje Dyrektor Szkoły.  

  

 DZIAŁ XII, Rozdział 1 „Postanowienia końcowe”  

§ 2 ust. 2  

Zespół powołany do dokonywania zmian w Statucie przygotowuje projekt Statutu Szkoły  

albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 


