
 

UCHWAŁA NR 1/2018/2019 

 

Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2019  r. 

w sprawie zmian w statucie 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie 

 

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W statucie Szkoły Podstawowej nr 7 stanowiącym załącznik do uchwały nr 3/2017/2018 

Rady Pedagogicznej dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu szkoły 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale 1 § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: W szkole funkcjonują oddziały sportowe 

oraz oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego na poziomie klas IV-

VIII. 

2. W rozdziale 1 § 1 po ust. 18 dodaje się ust. 19-21 w następującym brzmieniu: 

19. W ramach ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, 

przewidziane w ramowym planie nauczania. 

20. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na 

podstawie testów sprawnościowych oraz badań lekarskich wykonanych przez lekarza 

medycyny sportowej. 

21. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego, opuszczają zajęcia 

treningowe bez usprawiedliwienia, na wniosek nauczyciela – trenera, w porozumieniu 

z wychowawcą klasy i za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni przez 

dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej. 

 

3. W rozdziale 3 § 18 po ust. 19 dodaje się ust. 20 w następującym brzmieniu: 

20. Zasady przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły określa Regulamin 

przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii 

Wojska Polskiego w Koszalinie.
 

 

4. W rozdziale 15 § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Uczeń ma obowiązek wyłączania i 

niekorzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego w czasie wszystkich zajęć i 

przerw, z wyjątkiem sytuacji wymagających porozumiewania się w pilnych sprawach lub 

w innych sytuacjach wyłącznie pod nadzorem nauczyciela. Uczeń może korzystać z 

telefonu wyłącznie w strefie wyznaczonej na parterze przy sali gimnastycznej tylko 

wówczas, gdy czeka na rozpoczęcie swoich lekcji lub po nich, gdy czeka na odebranie 

przez rodziców. Korzystając z telefonu uczniowi nie wolno robić zdjęć ani nagrywać 

filmów i dźwięków. 

5. W rozdziale 15 § 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Uczniowi nie wolno korzystać na terenie 

szkoły z analogowych i cyfrowych odtwarzaczy muzyki i aparatów fotograficznych bez 

zgody nauczyciela. 



 

6. W rozdziale 15 § 77 ust. 5 otrzymuje brzmienie: W wyjątkowych sytuacjach 

wymagających porozumienia się w sprawach zdrowotnych z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania z telefonu szkolnego, który 

znajduje się w sekretariacie szkoły.
 
  

 

7. W rozdziale 16 § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Codzienny ubiór szkolny ucznia  od 

poniedziałku do czwartku to strój: 

1) w przypadku dziewcząt – wierzchnia kamizelka lub koszulka polo z logo szkoły, kolorowa 

bluzka/koszula/golf/sweter w spokojnych tonacjach kolorystycznych, spódnica lub spodnie, 

sportowe obuwie na zmianę; 

2) w przypadku chłopców – wierzchnia kamizelka lub koszulka polo z logo szkoły, kolorowa 

bluzka/koszula/golf lub sweter w spokojnych tonacjach kolorystycznych, spodnie dżinsowe 

lub ubraniowe, sportowe obuwie na zmianę; 

3) w piątki nie ma obowiązku noszenia mundurka. 

8. W rozdziale 16 § 80 ust. 9 otrzymuje brzmienie: Wypełnianie obowiązku noszenia 

właściwego stroju egzekwują nauczyciele na różnych godzinach lekcyjnych. Brak 

mundurka odnotowują nauczyciele w dzienniku elektronicznym w formie uwagi 

informacyjnej. 5 i więcej takich uwag w semestrze skutkuje obniżeniem oceny z 

zachowania o jeden stopień. 

2. W rozdziale 17 § 81 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu: Wpis do 

Złotej Księgi przysługuje uczniowi, który: 

1) przez wszystkie lata był uczniem Szkoły Podstawowej NR 7;                         

2) osiągał wyniki w nauce powyżej średniej 4,75;   

3) miał wzorowe zachowanie;  

4)  reprezentował Szkołę na konkursach miejskich, rejonowych, wojewódzkich i osiągał tam 

wyróżnienia i nagrody; 

5) pracował aktywnie na rzecz społeczności szkolnej. Znaczące osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym 

otrzymuje uczeń, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.  

9. W rozdziale 19
 
§ 90 ust. 1 pkt . 2 otrzymuje brzmienie: W klasach I-III śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, uwzględniającymi 

stopień opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Co najmniej 

miesiąc przed  rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy podczas zebrania informuje ustnie rodziców o planowanych ocenach 

opisowych i przypomina o konieczności zapoznania się z bieżącymi ocenami w 

dzienniku elektronicznym, notatkami i wskazówkami nauczyciela w zeszytach 

uczniowskich, które stanowią podstawę śródrocznej i rocznej oceny opisowej. Bieżące 

osiągnięcia i postępy uczniów  w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej,  plastyczno -technicznej, muzycznej, wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, nowożytnego j. obcego - j. angielskiego  określa się w skali ocen od 1 

do 6:.              

10. W rozdziale 19 § 96 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  Ocenę śródroczną i roczną ustala 

nauczyciel biorąc pod uwagę średnią ważoną.
 

 

11. Rozdział 19 § 96 ust. 7 uchyla się. 



 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

........................................................... 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 

 

 

 


