
Uchwała nr  2/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza 

w Siedlcach 

z dnia  27 stycznia  2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Adama Mickiewicza w Siedlcach 

 
na podstawie: 

 

• art. 42 ust  1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity DZ.U.  

z 2004r. r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ,  oraz §. 12 , ust. 1  Regulaminu Rady 

Pedagogicznej w głosowaniu jawnym , jednogłośnie uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 1 

Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu:  

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza,  

ul. 10 – Lutego 18,  

08 – 110 Siedlce,  

Do końca czerwca 2014 roku będzie funkcjonował  

tel./ faks: (025) 632 – 44 – 84  

Od 7 października 2013 r.  w związku z budową sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce uległ 

zmianie nr tel/ faks.25 794-33-91 

§ 14 

 

f)uchylono 

g) uchylono 

§ 15 

Uchylono 

§ 22 

j) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia 

ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by jeden wychowawca 



prowadził swój oddział przez cały tok nauki w kl.I-III, drugi w klasach IV-VI. Powierzenie 

„wychowawstwa” odbywa się w formie losowania poprzedzającej nowy rok szkolny. 

 

 

§ 79 

1.7. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw programów nauczania i 

zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

§ 97 

Liczba uczniów w oddziałach I – III powinna wynosić mniej niż 26, w IV - VI powinna 

wynosić mniej niż 30. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25. 

§ 103 

Podstawową jednostką dydaktyczną edukacji wczesnoszkolnej /klasy I-III/ jest godzina 

lekcyjna. Czas zajęć jest zgodny z ramowym planem nauczania. 

§ 104 

W klasach IV-VI zajęcia dydaktyczne prowadzone są w systemie lekcyjnym. Godzina 

lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają po 5 i 10 minut. Od godziny 11.20 – 

11.45, od 12. 30 – 12.50 i od 13.35 do 13.50 trwają przerwy obiadowe.  

§ 107 

Uchylono 

§ 110 

 

Uczniowie klas I-IV , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców, są objęci opieką świetlicy szkolnej, która funkcjonuje w godzinach 7.00 do 17.00 w 

dniach pracy szkoły.   

 

§ 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. 

Dzienniki w wersji papierowej prowadzą: 



- nauczyciele bibliotekarze; 

- pedagog; 

- wychowawcy świetlicy. 

§ 131 

c) realizuje obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego; 

§ 134 

 

3) wypracowanie metod ewaluacji pod kątem bloków przedmiotowych  

i edukacji wczesnoszkolnej; 

§ 135 

3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 

wychowawczej w miarę możliwości wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego.  

 

g) Nauczyciel wychowawca jest odpowiedzialny za systematyczne uzupełnianie i 

prowadzenie dziennika powierzonej mu klasy. Szczegółowa informacja dotycząca 

wypełniania dziennika papierowego znajduje się w rozporządzeniu Dyrektora Szkoły nr 6/ 

2010. Instrukcja dotycząca prowadzenia dziennika elektronicznego znajduje się w 

rozporządzeniu Dyrektora Szkoły nr 4/2011. 

5. uchylono 

§ 138 

Rzecznik Praw Ucznia 

 

1. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje: 

a) na wniosek ucznia, 

b) na wniosek organów: Samorządu Uczniowskiego, samorządu klasowego, Dyrektora 

Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora 

Oświaty 

c) z własnej inicjatywy. 

 

§ 145 

 

22.1 Uczeń powinien posiadać strój sportowy, obowiązujący na zajęciach wychowania 

fizycznego, zgodny z wymogami szkoły. 



23) Przestrzeganie zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły. 

a)  Zabrania się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych (typu MP3/4, tablet, ipod). 

§ 148 

 

 

12). W przypadkach chuligańskich  zachowań, stosowania przemocy fizycznej lub 

psychicznej, używania i rozprowadzania środków odurzających,  zawiadamiana będzie 

Policja. 

§ 152 

5. uchylono 

6. uchylono 

§ 163 

4) organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie  

z odrębnymi przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji  

do Dyrektora Szkoły w terminie co najmniej trzech dni roboczych zgodnie z Regulaminem 

Wycieczek Szkolnych), 

 

 

  § 2 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

&3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2014 roku. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Przemysław Anusiewicz 

 

 

     


