
UCHWAŁA 5/13-14 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

z dnia 10 stycznia 2014r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej w Przyłękach wprowadza się zmiany  
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

                                                                                          Przewodniczący  
                                                                                         Rady Pedagogicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do Uchwały 5/13-14 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
w Przyłękach z dnia 10 stycznia 2014r. 

 
 

W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁ ĘKACH 
WPROWADZA SI Ę NASTEPUJĄCE ZMIANY: 

 
W §10 dodaje się:  
10.6. w brzmieniu: 
„Do zadań klasowych zespołów nauczycielskich należy: 
a) ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz modyfikowanie go w 

miarę potrzeb, 
b) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową. 
c) analizowanie skuteczności edukacyjnej wybranego zestawu programów 

nauczania, 
d) podejmowanie działań mających na celu integrowanie treści objętych podstawą 

programową, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji 
kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów, 

e) organizowanie procesu dydaktycznego umożliwiającego każdemu dziecku 
danego zespołu klasowego osiąganie wyników w nauce adekwatnych do 
własnych możliwości poprzez: 
− systematyczną analizę postępów i osiągnięć dydaktycznych uczniów, 
− wypracowanie najbardziej skutecznych metod oddziaływań, 

f) diagnozowanie zespołu klasowego poprzez: 
− rozpoznanie możliwości intelektualnych, zainteresowań oraz warunków 
środowiskowych poszczególnych uczniów, 

− współpracę z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami 
wspomagającymi pracę szkoły, 

g) współrealizowanie procesu wychowawczego poprzez: 
− podejmowanie wspólnych działań służących realizacji planu wychowawczego 

klasy, 
− ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu  do 

zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów.” 

10.7. w brzmieniu: 
„Zespół ma prawo do wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy w sprawie 
ustalenia oceny zachowania uczniów.” 

10.8. w brzmieniu: 
„Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny.” 

 



10.9. w brzmieniu: 
„Zebrania zespołu są protokołowane w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu 
 z dyrektorem.” 

10.10. w brzmieniu: 
„Lider zespołu przygotowuje i przedstawia radzie pedagogicznej śródroczne i roczne 
sprawozdania z pracy zespołu: 

− śródroczne sprawozdanie powinno zawierać ewaluację osiągnięć uczniów, 
ewentualne modyfikacje programowe, decyzje opiekuńcze, prognozowanie 
wyników na  koniec roku, uzgodnienia z rodzicami uczniów. 

− roczne sprawozdanie powinno zawierać ewaluację rocznych osiągnięć uczniów  
w dziedzinie nauczania  i wychowania, ustalenie priorytetów działania zespołu  
na kolejny rok szkolny, przyjęcie wniosków usprawniających pracę szkoły pod 
adresem kierowania szkołą.” 


