U C H W A Ł A Nr 4 /2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§1
W paragrafie 4 Statutu Szkoły zmienia się brzmienie punktu 6) na:
„stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, elementów
oceniania kształtującego, dostępnych środków dydaktycznych i technologii informacyjnej, „

§2
W związku z likwidacją oddziału przedszkolnego w Statucie Szkoły:
1) uchyla się w paragrafie 2 ustęp 12;
2) w paragrafie 4 zmienia się brzmienie punktu 1) na:
„1) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej;”
3) uchyla się w paragrafie 12 punkt 6);
4) uchyla się w paragrafie 17 ustęp 2.;
5) w paragrafie 43 zmienia się brzmienie ustępu 1. na:
„1. Dla uczniów szkoły, w szczególności wymagających okresowej opieki,
prowadzona jest świetlica szkolna.”
6) uchyla się w paragrafie 50 ustęp 7.;
§3
W związku z wprowadzeniem w klasach IV-VI dziennika elektronicznego, w Statucie Szkoły:
1) w paragrafie 30, ustęp 3. dodaje się punkt 7) w następującym brzmieniu:
„7) za pośrednictwem dziennika elektronicznego;”
2) w paragrafie 31, ustęp 5. dodaje się punkt 7) w następującym brzmieniu:
„7) za pośrednictwem dziennika elektronicznego;”

§4
Paragraf 35 zmienia brzmienie na:
„§35 Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.”

§5
Zmienia się brzmienie paragrafu 37 na:
„§ 37
1. Podział na grupy jest obowiązkowy, w klasach IV-VI, na zajęciach komputerowych, jeżeli
oddział liczy więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby
stanowisk w pracowni komputerowej.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy, w klasach IV-VI, na zajęciach języka obcego, jeżeli
oddział liczy więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień
zaawansowania znajomości języka obcego.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV - VI prowadzone są w grupach liczących do 26
uczniów.
4. Za zgodą organu prowadzącego podziału na grupy można dokonać w oddziałach
liczących mniej niż 25 uczniów.
5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań, oraz innych zajęć nadobowiązkowych
finansowanych ze środków szkoły (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych), nie
powinna być wyższa niż 8 osób, a zespoły kompensacyjno-korekcyjne nie powinny
przekraczać 5 uczniów.”

§6
W paragrafie 43 dodaje się ustęp 4. w brzmieniu:
„4. Jeżeli jest taka potrzeba, pracę wychowawców świetlicy wspomagają inni nauczyciele, w
ramach realizacji godzin wynikających z KN art.42 ust.2 pkt 2 lit a lit b.”
§7
W paragrafie 45 Statutu Szkoły punkty: 1) 2) 3) 4) otrzymują brzmienie:
„ 1) uczniowie, których rodzic pracuje i samotnie wychowuje dziecko;
2) uczniowie, których rodzice pracują;
3) uczniowie klas pierwszych;
4) uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych.”

§8
W paragrafie 69 Statutu Szkoły punkt 10) zmienia brzmienie na:
„10) wychowawca dokonuje diagnozy i analizy potrzeb uczniów i na tej podstawie, we
współpracy z rodzicami, planuje, udziela i dokumentuje przebieg pomocy psychologicznopedagogicznej;”

§9
W paragrafie 68, ustęp 2. dodaje się punkt 11) w następującym brzmieniu:
„11) Biblioteka szkolna pośredniczy w nieodpłatnym wypożyczaniu podręczników przez
Szkołę w sposób określony w regulaminie. Rodzice podpisują oświadczenie o
odpowiedzialności za wszystkie części podręczników wypożyczonych dziecku. Nieodpłatnie
użyczone materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.”
§10
W paragrafie 55 ustęp 13 punkt 1 zmienia brzmienie na:
„1) Uczeń ma obowiązek wyłączania telefonu komórkowego po wejściu na teren szkoły.
Może go włączyć dopiero po opuszczeniu tego terenu. Na uzasadnioną prośbę ucznia,
nauczyciel może zezwolić na skorzystanie z telefonu.”

