
Załącznik  do  protokołu  nr 276 
Rady  Pedagogicznej   
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w Opolnie  Zdroju 
z  dnia 12.11.2009 r. 
 
 

 
ZMIANY  W  STATUCIE  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

W  OPOLNIE  ZDROJU 

 
Podstawa prawna: 

-  Ustawa z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty – Dz.U. 
z 2009, nr 56,poz.4580. 
 
 

1. uchyla się §  59 ust.2 i wprowadza nowy o brzmieniu 
     ”Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-  
     wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie zatwierdzonego  
     arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, opracowany   
     przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania i  
     planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza do 30 maja  organ  
     prowadzący szkołę .” 
 

2. dotychaczasowy §  59 ust.2 został uchylony 
 
3. uchyla się § 36 ust.1 pkt.11, dotyczący kompetencji Rady Pedagogicznej, i wprowadza 

nowy o brzmieniu 
 „opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i uchwala wybrany przez nauczyciela,   
 po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę  
 możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również : 

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, 
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie  z niego 

przez kilka lat Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech 
podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. „ 

 
4. uchyla się § 34 ust.1, pkt.5, dotyczący zadań dyrektora i wprowadza nowy o 

brzmieniu 
 „Dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

       zaproponowany przez nauczyciela program nauczania i podaje do publicznej wiadomości  
       do 15 czerwca odpowiedni zestaw programów  nauczania i szkolny zestaw  
       podręczników”;  
 

5. dodaje  się w §  109 ust.3, pkt.10 o brzmieniu, 
 „ realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i   
 zainteresowania uczniów”; 
 
6. w §  109 dodaje się ppkt. r) o brzmieniu: 



„przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej”. 
 
7. dodaje się w § 34 ust.1 pkt 10 o brzmieniu: 
„dyrektor szkoły wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 
przygotowania przedszkolnego poza szkołą”; 
 

     8. dotychczasowy §  66 ust.1  ppkt. a) otrzymuje brzmienie: 
  

 a. opiniowanie programu z zakresu kształcenia  ogólnego przed dopuszczeniem do użytku  
          w szkole oraz dobór podręczników; 

 
      9. dodaje się w § 37 ust.1 pkt.3 o brzmieniu: 
 

 „opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch  
obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI” 
Następne  punkty otrzymują kolejna numerację. 
 

 
10. W związku z wprowadzeniem w naszej szkole nauki z przedmiotów: edukacja regionalna  
      w kl.4 i edukacja ekologiczna w kl.1 dostosowuje się sposób oceniania z tych  
      przedmiotów. Uczniowie kl.4-6 otrzymywać będą ocenę stopniem, ocena ta będzie 
      wliczana do średniej oceny semestralnej i rocznej ucznia. 
      Uczniowie kl.1-3 otrzymywać będą ocenę opisową. 
      Oceny roczne z tych przedmiotów będą umieszczone na świadectwie jako przedmioty  
      dodatkowe. 

 


