
UCHWAŁA NR 4 / 2012/2013 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 

w Bytomiu 
z dnia 09.05.2013 r. 

 
w sprawie zmian w statucie szkoły 

 
na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do uchwały nr  4/2012/2013 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 4 /2012/2013 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 09.05.2013 r. 

 

  

1. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust.7 otrzymuje brzmienie: 

„W latach szkolnych 2009/2010 – 2012/2013, na wniosek rodziców, obowiązkiem 

szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 

lat”. 

2. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor szkoły przyjmuje do szkoły dziecko, o którym mowa w ust. 7, zamieszkałe 

w obwodzie szkoły lub zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli pozwalają na to 

warunki organizacyjne, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. 

Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy 

dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej                       

o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.” 

3. W rozdziale VI  Statutu w paragrafie 9 w ust. 13 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

             „Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: 

   - wejście główne szkoły – 2 kamery; 

   - wejście boczne od strony sekretariatu – 1 kamera; 

   - teren placu zabaw - 2 kamery; 

   - hol dolny – 2 kamery, 

   - hol górny – 3 kamery; 

   - suterena - 2 kamery. 

  Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły. 

4. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 10  uchyla się ustęp 11. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 2/2013/2014 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 

w Bytomiu 
z dnia 30.10.2013r. 

 
w sprawie zmian w statucie szkoły 

 
na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do  uchwały nr 2  /2013/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 2 /2013/2014 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 30.10.2013 r. 

 

  

1. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 2 w ust. 3 dodaje się punkt 1. w brzmieniu: 

„Ocenianie zachowania uczniów klas IV-VI reguluje Punktowy System Oceniania 

Zachowania w Klasach IV-VI”. 

2. W rozdziale IX Statutu w paragrafie 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Niewypełnianie przez ucznia obowiązków nałożonych Statutem Szkoły skutkuje 

przydzieleniem mu ujemnych punktów z zachowania zgodnie ze skalą oceniania 

regulowaną przez Punktowy System Oceniania Zachowania w klasach IV-VI.” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁANR 4 / 2013/2014 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 

w Bytomiu 
z dnia 05.02.2014 r. 

 
w sprawie zmian w statucie szkoły 

 
na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do  uchwały nr 4/2013/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 4/2013/2014 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 05.02.2014 r. 

 

 W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku szkolnego, z zastrzeżeniem 

ust. 7.” 

1. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 uchyla się ust. 2. 

2. W Rozdziele VI statutu w paragrafie 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

1) Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodzica/ 

prawnego opiekuna; 

2) Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.” 

3. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne w terminach określonych przez dyrektora szkoły                 

i podanych do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej 

lub tablicy ogłoszeń szkoły, z uzgodnieniu z prezydentem miasta według kryteriów: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 

2) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły, 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych/ w zapewnieniu mu należytej opieki. 

4. W Rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„ W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostają objęte dzieci 

siedmioletnie z rocznika 2007 oraz dzieci sześcioletnie z pierwszej połowy 2008 

roku. Na wniosek rodzica obowiązkiem szkolnym może zostać też objęte dziecko       

z drugiej połowy 2008 r. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem szkolnym 

zostają objęte dzieci siedmioletnie z drugiej połowy 2008 r. oraz dzieci sześcioletnie    

z rocznika 2009.” 

5. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 uchyla się ust. 8. 

6. W rozdziale IX Statutu w paragrafie 2  w ust. 2. uchyla się punkt 6. 



UCHWAŁA NR 5 / 2013/2014 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42  

w Bytomiu 
z dnia 12.03.2014 r. 

 
w sprawie zmian w statucie szkoły 

 
na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2013/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 5/2013/2014 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 12.03.2014 r. 

 

1. W rozdziale IX Statutu w paragrafie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uczeń nie przynosi do szkoły kosztownych przedmiotów (zabawek, urządzeń),                

w szczególności zabrania się wnoszenie telefonów komórkowych”.  

2.  W rozdziale IX Statutu w paragrafie 4 w ust.1. dodaje się punkt 1: 

„Jeżeli uczeń nie zastosuje się do powyższego zapisu, to nauczyciel ma prawo 

zabezpieczyć telefon/urządzenie w depozycie, po wyjęciu przez ucznia karty 

telefonicznej. Z depozytu telefon może odebrać rodzić/opiekun prawny za pisemnym 

potwierdzeniem. 

3. W rozdziale IX Statutu w paragrafie 4 w ust.1. dodaje się punkt 2 w brzmieniu: 

„W szczególnych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły 

celem skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem.” 

4. W rozdziale IV Statutu w paragrafie 5 dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 

„Rada Pedagogiczna ma prawo występować z wnioskiem o przyznanie: 

1) Stypendium Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne               

i sportowe dla uczniów i studentów - mieszkańców Bytomia; 

2) nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych  przez Miasto Bytom za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”. 

5. W rozdziale IX Statutu w paragrafie 3 w punkcie 2 dodaje się podpunkt 7                            

w brzmieniu: 

„Stypendium Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne                       

 i sportowe dla uczniów i studentów - mieszkańców Bytomia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 4 / 2014/2015 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 

z dnia 25.03.2015 r. 
 

w sprawie zmian w statucie szkoły 
 

na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do uchwały nr   4/2014/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 4/2014/2015 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 25.03.2015r. 

1. W rozdziale II Statutu w paragrafie 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej.” 

2.  W rozdziale II Statutu w paragrafie 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Szkoła używa podłużnej pieczęci z nazwą w brzmieniu: 

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 

41-902 Bytom 

Tel. 32 2820391, fax. 327873552 

NIP 626-26-24-905” 

 

3. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 5 ust. 26 uchyla się pkt. 1 a-c. 

4. W rozdziale IX Statutu w paragrafie 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Za niewypełnienie obowiązków nałożonych przez Statut Szkoły uczeń może być 

ukarany: 

1) Upomnieniem lub naganą udzieloną przez wychowawcę klasy na forum klasy: 

2) Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną na forum klasy , grupy 

wiekowej lub szkoły; 

3) Zawieszeniem w prawach ucznia: do pełnienie funkcji społecznych, do udziału w 

zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz; 

4) Przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR 1/ 2015/2016 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 

z dnia 14.09.2015r. 
 

w sprawie zmian w statucie szkoły 
 

na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do  uchwały nr  1/2015/2016 
 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 1/2015/2016 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 14.09.2015 r. 

 

1. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 2 w ust. 11.dodaje się punkt 1 w brzmieniu: 

„Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                           

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -

terapeutycznym,  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii.”  

2. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom.” 

3. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 2  w ust. 10 dodaje się punkt 1 brzmieniu: 

„Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom”. 

 

 

 



4. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 2 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„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.” 

5. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia        

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.” 

6. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 3 dodaje się ust 8 w brzmieniu: 

„Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej,    

w tym poradni specjalistycznej.” 

7. W Rozdziele VIII statutu w paragrafie 5 w ust. 2 dodaje się punkt 1 w brzmieniu: 

„Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.” 

8. W Rozdziele VIII statutu w paragrafie 5 w ust. 3 dodaje się punkt1  w brzmieniu: 

„Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach , o których 

mowa w paragrafie 3 ust. 5 pkt. 1-5. 

9. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 5 w ust. 3 dodaje się punkt 2 w brzmieniu: 

„Negatywna ocena klasyfikacyjna jest oceną ustaloną w stopniu, o którym mowa        

w paragrafie 3 ust. 5 pkt. 6.” 

10. W rozdziale VIII statutu w paragrafie  5 w ust. 10 dodaje się punkt 1 w brzmieniu: 

„Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane         

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień”. 

11. W rozdziale VIII statutu paragrafie 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 



„Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.” 

12. W rozdziale VIII statutu paragrafie 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 

poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.” 

13.  W rozdziale VIII statutu paragrafie 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:             

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 2) imiona         

i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia; 5) zadania egzaminacyjne; 6) ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.” 

14. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.” 

15. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 10  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W wyj ątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.” 

16. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.” 

 

 

 



17. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„O promowaniu do klasy programowo wyższej i o ukończeniu szkoły przez  ucznia 

posiadającego orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 

pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym”. 

18. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 10  dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 

ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, 

ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.” 

19. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 10  dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.” 

20. W rozdziale VIII statutu paragrafie 10  dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 

„Uczniowi , o którym mowa w ust. 15, uczęszczającemu na dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.” 

21. W rozdziale VIII statutu w paragrafie 10 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

„W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 15,  uczęszczał na zajęcia religii       

i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych 

ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena 

nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.” 

22. W rozdziale IV statutu w paragrafie 2 dodaje się w ust. 4 pkt. 7 w brzmieniu: 

„odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia.” 

23.  W rozdziale IV statutu paragrafie 5 ust. 9 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

„ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.” 

 

 



24.  W rozdziale III statutu w paragrafie 1 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne 

formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane 

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.” 

25. W rozdziale III statutu w paragrafie 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do 

jego rozwoju, podnoszenia jakości jej  pracy jej rozwoju organizacyjnego, a także 

inne cele i zadania wynikające z przepisów prawa.” 

26. W rozdziale III statutu w paragrafie 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„ Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

   1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

   2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

        a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny  

            nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

        b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program  

            nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów  

             nauczania;  

   3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

   4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

   5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

27. W rozdziale III statutu w paragrafie 1 w ust. 6 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

„Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia 

edukacyjne jak nauka religii, zajęcia edukacyjne, związane z podtrzymywaniem 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności 

nauka języka oraz własnej historii i kultury  oraz zajęcia edukacyjne jak wiedza           

o życiu seksualnym człowieka. Zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za 

zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców.” 

28.  W rozdziale III statutu w paragrafie 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 



edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych 

planach nauczania.” 

29. W rozdziale VII statutu w paragrafie 2 w ust. 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 

„Nauczyciel może prowadzić zajęcia bezpośrednio z uczniami i wychowankami w 

ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej.” 

30. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Sprawdzian składa się z dwóch części: 

- część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,   

-  część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 

minut,  a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są 

przerwą”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR 2/2016/2017 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 

z dnia 21.09.2016r. 
 

w sprawie zmian w statucie szkoły 
 

na podstawie art. 52 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.               
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły. 
 

§ 2. 
 

Treść zmian w statucie szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       Dyrektor – Bożena Murek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do  uchwały nr  2/2016/2017 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1   

do  uchwały nr 2/2016/2017 

Rady Pedagogicznej 

z dnia 21.09.2016r. 

 

 

1. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku szkolnego, z zastrzeżeniem 

ust. 7.” 

2. W Rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Na wniosek rodzica obowiązkiem szkolnym może zostać też objęte dziecko   

sześcioletnie, które: 

1) Korzystało z wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

3. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 dodaje się ust.9 w brzmieniu: 

„Dyrektor  szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, może odroczyć 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko, zamieszkałe w obwodzie szkoły, obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub      

w innej formie wychowania przedszkolnego”. 

4. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 1 dodaje się ust.10 w brzmieniu: 

„W przypadku dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

1) Z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka z orzeczeniem                

o potrzebie kształcenia specjalnego składa rodzic/ prawny opiekun w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat lub ponownie w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

2) Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, dołącza się orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 



spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego  w danym roku szkolnym, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

3) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 

kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebnie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone,        

z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”. 

5. W rozdziale III Statutu w paragrafie 4 w ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

„gabinetu pedagoga i terapii pedagogicznej” 

6. W rozdziale III Statutu w paragrafie 4 w ust. 1 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: 

„gabinetu logopedy”. 

7. W rozdziale III Statutu w paragrafie 4 w ust. 1 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: 

„sali zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. 

8. W rozdziale III Statutu w paragrafie 4 w ust. 1 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu: 

„pracowni ceramicznej”. 

9. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 2 uchyla się ustępy: 16 i 17. 

10. W rozdziale II Statutu dodaje się paragraf 4 ust. 1 w brzmieniu: 

„Począwszy od pierwszego etapu edukacyjnego dyrektor, na podstawie złożonych 

pisemnych wniosków rodziców/prawnych opiekunów, organizuje naukę: 

a) języka mniejszości narodowej; 

b) historii i kultury mniejszości narodowej; 

c) etyki” 

11. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, 

który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego” . 

12. W rozdziale VI Statutu w paragrafie 11 w ust. 5 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu: 

„gromadzenie  podręczników, materiałów edukacyjnych pochodzących z dotacji 

celowej”. 

13. W rozdziale VII Statutu dodaje się paragraf 7 w brzmieniu: 

           „1.W szkole pracuje logopeda szkolny. 

             2.  Do zadań logopedy należy: 



      1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu    

           ustalenia stanu mowy uczniów; 

       2)  prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych lub w grupach; 

             3) podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  

                 komunikacji  językowej we współpracy z rodzicami ucznia; 

1) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców; 

2) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy                  

i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg potrzeb; 

4) udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom                 

z orzeczeniami; 

5) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno 

–kompensacyjne; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy”. 

14. W rozdziale VIII Statutu uchyla się paragraf 11.  

15. W rozdziale VIII Statutu w paragrafie 1. dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia szkoła prowadzi dziennik 

zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej”  

oraz ust. 8 w brzmieniu:  

„Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego regulują „Regulamin 

funkcjonowania dziennika elektronicznego” oraz ogólne przepisy określające zasady 

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.” 

16. W rozdziale III Statutu w paragrafie 1 w ust. 11 punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu oraz z Centrum 

Interwencji Kryzysowej  i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu. 

17. W rozdziale III Statutu w paragrafie 1 w ust. 11 punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„zapewnia opiekę pedagoga szkolnego i logopedy.” 

18. W rozdziale III Statutu w paragrafie 1 w ustępie 12 punkt 1 litera e otrzymuje 

brzmienie: 

„zajęcia profilaktyczne z uczniami prowadzone przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, policji, Centrum Interwencji Kryzysowej                               

i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.” 



19. W rozdziale VIII w paragrafie 4 ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Kartkówki po 

sprawdzeniu nauczyciel oddaje uczniom”. 

 

 

 

 

 
 

 


