
 

Siedlce 30.08.2016 r. 

 

 

UCHWAŁA nr 10/2015/2016 

Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 

 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach  

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

 

 

Na podstawie art.42 ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

Było 

§ 10 

Na zakończenie sześcioletniego cyklu kształcenia przeprowadza  

się sprawdzian kompetencji dla klas VI.  

Jest 

§ 10 

uchylony 

§ 11 

Sprawdzian organizuje, przeprowadza i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Warszawie. 

§ 11 

uchylony 

W § 21 w punkcie 1 po literze n) dodaje się literę o)o) Od roku szkolnego 2016/2017 

możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i 

komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 



Było 

§ 22 

b)Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić 

uczniom treść przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria 

oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla 

danego przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

Jest 

§ 22 

b)Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić 

uczniom treść przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria 

oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, obowiązujące dla danego 

przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

Było 

§ 25 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Jest 

§ 25 

Wewnątrzszkolne Ocenianie 

Było 

§ 30 

Wewnątrzszkolny System Oceniania – edukacja wczesnoszkolna 

Jest 

§ 30 

Wewnątrzszkolne Ocenianie – edukacja wczesnoszkolna 

Było  

§ 37 



Przygotowanie do lekcji, aktywność na zajęciach, praca w grupach – mogą  być ocenione 

plusem lub minusem wpisywanym do dziennika lekcyjnego. Ilość ustala nauczyciel  

przedmiotu.  

Uczeń, w szczególnych sytuacjach,  może być nieprzygotowany do lekcji. Ilość reguluje 

Przedmiotowy System Oceniania. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych 

sprawdzianów. 

Jest 

§ 37 

Przygotowanie do lekcji, aktywność na zajęciach, praca w grupach – mogą  być ocenione 

plusem lub minusem wpisywanym do dziennika lekcyjnego. Ilość ustala nauczyciel  

przedmiotu.  

Uczeń, w szczególnych sytuacjach,  może być nieprzygotowany do lekcji. Ilość regulują 

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych 

sprawdzianów. 

Było 

§ 44 

1. Zasady ubiegania się o semestralną/roczną ocenę wyższą niż przewidywana: 

a) Ocena klasyfikacyjna za I semestr nie była niższa niż przewidywana na koniec roku 

b) Średnia ocen cząstkowych jest niższa jedynie o 0,5 od pożądanej oceny 

c) Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają się do nauczyciela przedmiotu w terminie do 

dwóch dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej w celu 

omówienia warunków koniecznych do poprawienia oceny. Szczegółowe warunki określają 

przedmiotowe systemy oceniania. 

Jest 

§ 44 

2. Zasady ubiegania się o semestralną/roczną ocenę wyższą niż przewidywana: 

d) Ocena klasyfikacyjna za I semestr nie była niższa niż przewidywana na koniec roku 

e) Średnia ocen cząstkowych jest niższa jedynie o 0,5 od pożądanej oceny 



f) Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają się do nauczyciela przedmiotu w terminie do 

dwóch dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej w celu 

omówienia warunków koniecznych do poprawienia oceny. Szczegółowe warunki określają 

przedmiotowe zasady oceniania. 

Było 

§ 60 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ   ZA   FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

SYSTEMU OCENIANIA. 

Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach są Dyrekcja Szkoły oraz jej Rada  

Pedagogiczna. 

Jest 

§ 60 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ   ZA   FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA. 

Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach są Dyrekcja Szkoły oraz jej Rada 

Pedagogiczna. 

Było 

§ 79 

Kompetencje Dyrektora Szkoły 

1.17. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasie VI 

organizowanego w szkole; 

1.18. występuje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia ze 

sprawdzianu w klasie VI; 

1.20. podejmuje działania organizacyjne umożliwiający obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły; 

 

Jest 



§ 79 

Kompetencje Dyrektora Szkoły 

1.17. uchylony 

1.18. uchylony 

1.20. uchylony 

Było 

§ 80 

Kompetencje wicedyrektora 

Punkt 2) podpunkt 5. Kontrola oraz koordynowanie założeń dydaktycznych i 

wychowawczych zajęć wynikających z realizacji art. 42 ust, 2 pkt 2 Karta Nauczyciela 

Jest 

§ 80 

Kompetencje wicedyrektora 

uchylony 

Było 

§ 128 

W szkole od 1 lutego 2011 roku w klasach IV – VI, a od 1 września 2011 roku również 

w klasach I-III, poza dziennikiem w formie papierowej funkcjonował dziennik elektroniczny. 

Od 1 IX 2012 r. w szkole obowiązuje dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej. Również 

w takiej formie dokumentowane są zajęcia wynikające z art. 42 KN oraz zajęcia 

pozalekcyjne. 

Dzienniki w wersji papierowej prowadzą: 

- nauczyciele bibliotekarze; 

- pedagog; 

- wychowawcy świetlicy. 

 

Jest 



W § 128 usuwa się zdanie : „Również w takiej formie dokumentowane są zajęcia 

wynikające z  art. 42 KN oraz zajęcia pozalekcyjne 

Było 

§ 141 

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania; 

Jest 

§ 141 

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem; 

było 

§ 145 

21) Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności w 

ciągu trzech dni od powrotu do szkoły po przebytej chorobie. 

a) Spóźnienia i nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych powinny być 

usprawiedliwione przez rodziców  lub prawnych opiekunów na piśmie albo w postaci 

wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. 

Jest  

§ 145 

21) Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności w 

ciągu trzech dni od powrotu do szkoły po przebytej chorobie. 

a)Spóźnienia i nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych powinny być usprawiedliwione 

przez rodziców  lub prawnych opiekunów na piśmie albo w postaci wiadomości w dzienniku 

elektronicznym Librus Synergia 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Przemysław Anusiewicz 


