
Zmiany w statucie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Godzianowie 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

§2 

Dodaje się ustęp 7: „Szkoła zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy                      

z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.811).” 

§4,  ust. 3  [Odnosi się do bezpieczeństwa uczniów] 

Otrzymuje brzmienie: „Bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach określa odrębny regulamin.” 

Uchyla się punkty 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

§4,  ust. 5 

Otrzymuje brzmienie: „Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają                         

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do 

szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.” 

§12,  ust. 4 

Do ustępu 4 :Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/ prawnych opiekunów 

Dopisuje się: „ponadto nauczyciel informuje ucznia o tym co robi dobrze a nad czym musi popracować oraz informuje 

rodzica o szczególnych uzdolnieniach dziecka” 

§12,  ust. 7, pkt.12 

Do punktu 12: Na wniosek ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub ich rodzicom przez cały 

rok na zebraniach i podczas rozmów 

dopisuje się: „(bez możliwości wykonania kopii i tylko na terenie szkoły)” 

§12,  ust. 9 

Otrzymuje brzmienie: ’’Rodzice uczniów są na bieżąco informowani o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu 

swoich dzieci. Szkoła nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat” 

§13, ust.17, pkt. 3  uchylony – [o niepromowaniu z powodu dwukrotnej negatywnej oceny z zachowania] 

§15, ust.1    

Otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż dwa dni 

robocze od  dnia zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  szkoły, jeżeli 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Sprawdzian wiadomości                       

i umiejętności ucznia w tym przypadku powinien nastąpić najpóźniej w ciągu pięciu dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

§15, ust.6    

Usuwa się słowo „śródrocznej”. 

 

 



§18, ust.4    

Otrzymuje brzmienie: „Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum otrzymują nagrody za: wyniki                           

w nauce, zachowanie, 100% frekwencję oraz wyróżniającą się działalność na rzecz szkoły, co określa odrębny 

regulamin przyznawania nagród.” 

Uchyla się punkty: 4.1, 4.2, 4.3.  

§21, ust. 16    [odnosi się do zadań dyrektora szkoły] 

Otrzymuje brzmienie: „Dyrektor wykonuje czynności związane z zapewnieniem uczniom podręczników szkolnych.” 

Do ustępu 16 dodaje się punkty: 

16.1 . ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli a w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w danym roku szkolnym; 

16.2 . podaje corocznie szkolny zestaw podręczników, materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym; 

16.3 . ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub 

materiałów; 

16.4 . wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami; 

16.5 . podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 

Dodaje się ustęp 19: „Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, organizuje zajęcia dodatkowe.” 

§22,  ust. 2 [odnosi się do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej] 

Dodaje się punkt 14: „ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.” 

§22,  ust. 3 [odnosi się do kompetencji  opiniujących Rady Pedagogicznej] 

Dodaje się punkt 7: „opiniuje  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danego rocznika przez co najmniej jeden cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących                                       

w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,” 

Dodaje się punkt 8 : „ opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż 

obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony       

do szkolnego zestawu programów nauczania)” 

§24,  ust. 2 

Otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców” 

 

 



§29,  ust. 5, pkt.1 

Otrzymuje brzmienie: „Oddziały w klasach I – III Szkoły Podstawowej nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów                       

W przypadku konieczności przyjęcia z urzędu ucznia w trakcie trwania roku szkolnego, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego,  liczba ta może wzrosnąć maksymalnie do 27 osób. Jeżeli liczba uczniów zostanie zwiększona,                              

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

opiekuńcze i wychowawcze w tym oddziale.” 

§31,  ust. 5, pkt. 3  [odnosi się do  pracy organizacyjnej bibliotekarza] 

Dodaje się podpunkt: „gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych                               

i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,” 

§32, ust. 4  Otrzymuje brzmienie: „czas pracy świetlicy trwa od 7.40 do 15.40” 

§32, ust. 8 Otrzymuje brzmienie: Świetlica prowadzi dożywianie w formie posiłków jednodaniowych dostarczanych 

w systemie cateringowym na naczyniach jednorazowego użytku, bezpłatnie dla dzieci wskazanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla innych dzieci z pełną odpłatnością. Dożywianie bezpłatne przyznawane jest                          

i finansowane przez GOPS w Godzianowie. 

 

§34,  [odnosi się do praw ucznia] 

 

Ustęp 13.   Otrzymuje brzmienie: „Uczeń ma prawo do nauki  religii, etyki, zajęć z wychowania do życia w rodzinie, 

dodatkowego języka obcego, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, etniczną, językową, kulturową oraz zajęć 

pozalekcyjnych na podstawie deklaracji rodziców/ prawnych opiekunów.” 

Dodaje się ustęp 19: „Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych                                  

i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 

11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., 

poz.811).” 

§40,  ust. 3 [odnosi się do zadań zespołów nauczycielskich] 

Dodaje się punkt 7: „wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach 

danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny.” 

§4, ust. 2 

Dodaje się punkt 4: „opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły” 

§46, ust. 1 

Otrzymuje brzmienie: „Symbolami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II są 

sztandary a symbolem Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest logo szkoły. 

§50,  ust. 1,  

Dodaje się punkt 1: „Statut szkoły dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 


