Siedlce 31.08.2015 r.

UCHWAŁA nr 11/2014/2015
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.)
§1
W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:
BYŁO
Załączniki do Statutu
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania
7. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
8. Regulamin rekrutacji i przyjęć do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie Miasta Siedlce na rok szkolny 2010/2011
JEST
uchylono
BYŁO
§9
1.Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci objętych tym obowiązkiem.
2. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego określa Regulamin rekrutacji i przyjęć do
przedszkola na terenie Miasta Siedlce na rok szkolny 2010/2011 – stanowiący załącznik do statutu.
3. Komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Szkoły. Wyznacza jej przewodniczącego,
określa jej skład osobowy, oraz harmonogram prac.

JEST
§9
Uchylono
BYŁO
§ 21
n)

zapewnia

uczniom

klas

pierwszych

podręczniki,

w

tym

podręczniki

i materiały edukacyjne do zajęć z języka obcego nowożytnego.
JEST
n) zapewnia uczniom klas pierwszych, drugich i czwartych podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w tym
podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z języka obcego nowożytnego.

BYŁO
§ 35
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o
ograniczonych

możliwościach

uczestniczenia

ucznia

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
JEST
§ 35
1.

Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
§ 36
Ocena ucznia będzie wypadkową wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczności udziału w lekcjach i aktywności ucznia w działaniach
na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

BYŁO
§ 39
3.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zapoznać się w każdym okresie roku szkolnego ze

sformułowanymi na piśmie przedmiotowymi zasadami oceniania stanowiącymi załącznik do statutu
szkoły.
JEST
§ 39
uchylono

BYŁO
§ 79
Kompetencje Dyrektora Szkoły

1.7. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw programów nauczania i zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
JEST
1.7. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 sierpnia zestaw programów nauczania i zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

BYŁO
§ 97

Liczba uczniów w oddziałach I – III powinna wynosić mniej niż 25, w IV - VI powinna wynosić mniej
niż 30. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.
§ 98
W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
JEST
§ 97
Liczba uczniów w oddziałach I – III powinna wynosić mniej niż 25, w IV - VI powinna wynosić mniej
niż 30.
1. Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I – liczącej już
25 uczniów – zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń , dyrektor powinien podzielić oddział.
2. Jednak na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może
odstąpić od podziału.
3.Dyrektor szkoły ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela.
4.Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27.
5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w
ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 98
uchylono

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. Od 1 IX 2013 r. dokumentacja przebiegu
nauczania w oddziale przedszkolnym prowadzona jest w wersji elektronicznej. Również w takiej formie
dokumentowane są zajęcia wynikające z art. 42 KN oraz zajęcia pozalekcyjne.

JEST
§ 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
Rozdział VII

Pomoc Psychologiczno – pedagogiczna w szkole
BYŁO
§ 139
14. Dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku ustala dla uczniów oddziału „0” na podstawie
zaleconych przez zespoły form pomocy, sposoby oraz okres udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy.
JEST
§ 139
uchylono
Od dnia 1 września 2015 roku w Szkole nie będzie funkcjonował oddział przedszkolny, w związku z tym
Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
zostaje uchylony

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 roku.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Przemysław Anusiewicz

