
Uchwała nr XV  /2021/22 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  

z dnia 28  grudnia 2021 roku 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910                  

z późn. zm.)  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  

uchwala,  co następuje: 

 

                                                               § 1. 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 3  w Wojkowicach  uchwalonym 

w dniu 28 stycznia  listopada 2021  roku uchwałą nr  XV/2020/2021 przez Radę 

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  wprowadza się 

zmiany stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w  Wojkowicach  do 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły. 

                                                                § 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w „Księdze uchwał” oraz na stronie internetowej 

szkoły.                                                             

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 3 stycznia 2022r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

Za: 28 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Członków RP ogółem: 40 

Obecnych: 28 

 

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Grażyna Trzcionka 



 

 

 

 

Załącznik nr 1  do uchwały  Nr XV/2021/2022  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3  

w Wojkowicach 

 z dnia 28 grudnia 2021r.  

Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910                   

z późn. zm.)   

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian : 

Dodano  § 3a w brzmieniu: 

1.Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu 

i korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do : 

1) klasy I  szkoły    obwodowej  , właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania , 

2) klasy I spoza obwodu szkoły ,jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3) klas II–VIII szkoły obwodowej  , właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania  oraz na podstawie dokumentów; 

2) klas II–VIII      spoza obwodu szkoły na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Uczniowie  przyjmowani są do szkoły na podstawie :  

1)świadectwa, zaświadczenia lub innego  dokumentu wydanego przez szkołę za 

granicą, potwierdzającego  uczęszczanie do szkoły i wskazującego  klasę lub 

etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą,  

2)  dokumentu potwierdzającego  sumę lat nauki szkolnej ucznia 

3)  pisemnego  oświadczenia dotyczącego sumy lat nauki szkolnej ucznia, 

złożonego przez rodzica ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest 

możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu. 



3. Jeżeli uczeń nie może przedłożyć w/w dokumentów, zostaje zakwalifikowany 

do odpowiedniej klasy  oraz przyjęty do szkoły  na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

4. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły . 

5.Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor  szkoły  z udziałem  

nauczyciela lub nauczycieli. 

6. W przypadku  gdy  uczeń  nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną 

przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń. 

7. Przyjęcie do szkoły następuje  na pisemny  wniosek rodzica po spełnieniu 

w/w wymagań.    

Dodano  § 5 a w brzmieniu : 

1. Dla uczniów przybywających z zagranicy,  którzy nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z 

nauki, w szkole  organizuje się    dodatkową, bezpłatną naukę języka 

polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. 

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne mogą być organizowane indywidualnie lub 

grupowo. Wymiar przydzielonych zajęć nie może być mniejszy niż 2 

godz. tygodniowo. 

3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego  zajęcia edukacyjne z danego 

przedmiotu, który  stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic 

programowych z tego przedmiotu w szkole organizuje się  dodatkowe 

zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu w wymiarze 1 godz. 

tygodniowo. 

4. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w §5a ust.2                          

i ust. 3 nie może być wyższy niż  5 godzin lekcyjnych tygodniowo                               

w odniesieniu do jednego ucznia. 

Dodano  § 6. A  w brzmieniu:  

1. W przypadku przyjęcia do szkoły ucznia przybywającego                                                   

z zagranicy, dyrektor  powołuje  zespół nauczycieli, w skład którego 

wchodzi psycholog, pedagog, wychowawca oraz nauczyciele uczący                      

w danym oddziale.  

2. Zespół przeprowadza diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka 

w kontekście zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz organizacji wsparcia na terenie szkoły. 

3. Do zadań zespołu  w szczególności należy : 

1)Postawienie diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, 



2) Rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia, 

3) Określenie i zaplanowanie niezbędnych działań wspierających, 

4.Planując indywidualizację pracy z cudzoziemcem zespół  zwraca szczególną 

uwagę na: 

1)Adaptację treści kształcenia do możliwości i potrzeb ucznia, 

2) Obniżenie wymagań i skupienie na postępach edukacyjnych, 

3) Różnicowanie form weryfikowania wiedzy, 

4) Wprowadzenie adekwatnych form pracy na lekcji, 

5) Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych ułatwiających uczniowi 

opanowanie materiału. 

W §43  ust.1 usunięto zapis „ oraz dla III etapu edukacyjnego w latach 2017 -

2019”. 

W §80 ust.2 usunięto  punkt 3 o treści „ usprawiedliwienia dostarczone po 

terminie, skutkują punktami ujemnymi z zachowania”. 

W§ 80 ust.4  traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie : 

Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu ma prawo zwolnić ucznia z części 

zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych /losowych na telefoniczną prośbę 

rodzica/opiekuna prawnego . W takiej sytuacji po dziecko powinna się zgłosić 

osoba upoważniona do odbioru i pisemnie potwierdzić wcześniejszy odbiór 

dziecka ze szkoły. 

W§ 89 ust.2 punkt 10 traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie :  

W przypadku tygodniowej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń ma 

obowiązek uzupełnić braki do tygodnia czasu, a w przypadku dłuższej 

nieobecności w terminie uzgodnionym  z nauczycielem 

W § 92 w ust.3 skreślono zapis: Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku 

lekcyjnym  z zastosowaniem skrótu literowego oceny. 

W  §98 ust.1 traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie poprzez 

dodanie wyrazu „rocznej”: 

Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą zwrócić się do nauczyciela      

o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

W  § 98 ust.2  traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie: 

Prośba musi być wyrażona w formie pisemnej. 



W §  98 ust.4 traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie 

Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane 

realizowanie przez ucznia zadań i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć 

edukacyjnych. 

W §98 ust.5  traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie : 

Uznając wniosek zasadnym nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia,                                            

w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez 

nauczyciela za konieczne.  Na tej podstawie nauczyciel może ocenę podwyższyć 

lub utrzymać. 

W§ 100 ust.2 punkt c usunięto : listem poleconym na 30 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej tylko w przypadku 

przewidywanej oceny niedostatecznej; 

Przed zapisem : telefonicznie ( w wyjątkowych sytuacjach wymagających 

natychmiastowego kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia  

W §  100 ust.5 punkt 1 traci dotychczasowe i otrzymuje nowe brzmienie: 

Wpis oceny do dziennika elektronicznego oraz wysłanie wiadomości do rodzica. 

Dodano § 101 a    w brzmieniu: 

Klasyfikowanie ucznia-cudzoziemca – ustalenie sposobu uzupełnienia 

zaległości 

1.Uczniowie-cudzoziemcy  , którzy zostali przyjęci do szkoły w trakcie roku 

szkolnego i nie posiadający  ocen bieżących  na pierwsze półrocze  mogą być  

nieklasyfikowani.  

2.W przypadku  niewystarczającej znajomości języka polskiego uczeń nie musi 

przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych za  pierwsze   półrocze.  

3. W przypadku gdy uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego za I 

półrocze  ma obowiązek uzupełnić  umiejętności i wiedzę  w trakcie  drugiego 

półrocza.  

4. Warunki , sposób uzupełnienia umiejętności i wiedzy z  pierwszego półrocza  

rodzice  i uczeń  ustalają wspólnie  z nauczycielem.  

5. Wszelkie uzgodnienia nauczyciela  z rodzicami , uczniem  sporządza się  na 

piśmie.  

 



 

 

 

 

 

 


