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UCHWAŁA nr 11/2019/2020 

 

Rady Pedagogicznej Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5  

w  Krapkowicach 

z dnia 28 listopada 2019 

 

w sprawie zmian w Statucie Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5  

w  Krapkowicach 

 

na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1818) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

1) W podstawie prawnej  

a) w ust. 3 „(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)” zastępuje się: (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1457). Ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457), 

b) w ust. 4 „(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)” zastępuje się „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)”. Ust. 4 otrzymuje brzmienie: Ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), 

c) w ust. 6 „(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379)” zastępuje się: „(Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2215). Ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), 

d) w ust. 9 „(Dz. U. z 2016 poz. 239)” zastępuje się: „(Dz. U. z 2018 poz. 450)”. Ust. 9 

otrzymuje brzmienie: (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 poz. 450), 

e) w ust. 10 datę „29 sierpnia 1997 r”. zastępuje się datą: „10 maja 2018 r”, oraz „(tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922)” zastępuje się „(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”, 

f) w ust. 11 „(tekst jednolity: 2016 poz. 1870)” zastępuje się: „ (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869)”. Ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych). (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)”, 

g) w ust. 12 „(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575)” zastępuje się: „(Dz.U. 2019 poz. 

1111). Ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.U. 2019 poz. 1111)”, 

h) w ust. 14 „(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 

935.)” zastępuje się: „(Dz. U. z 2019 r. poz. 66,730,1133.)”. Ust. 14 otrzymuje 

brzmienie: „Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 66,730,1133)”, 

i) w ust. 15 „(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902)” zastępuje się: „(Dz.U. 2019 poz. 

1282)”. Ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282). 

2) W § 1 ust. 5 skreśla się wyrazy: „w której prowadzone są oddziały gimnazjalne 

Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1.”. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ”Ilekroć  
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w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Publiczną Sportową 

Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach”. 

3) W § 33  

a) W ust. 1 w pkt. 1 po wyrazach: „działań diagnostycznych” dodaje się: „oraz 

przesiewowych”. § 33 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie badań  

i działań diagnostycznych oraz przesiewowych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowańi uzdolnień ucznia”, 

b) w ust.1 po pkt 18 dodaje się pkt 19 o treści ”dokonywanie wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym”, 

c) w ust.1 po pkt 19 dodaje się pkt 20 o treści ”wspieranie w prowadzeniu zajęć  

i działań z zakresu doradztwa zawodowego”, 

d) w ust.1 po pkt 20 dodaje się pkt 21 o treści ”prowadzenie zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci”. 

4) W § 73  

a) w ust. 5 po wyrazach: „dodatkową dokumentację” dodaje się: „zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie”. § 73 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie”, 

b) w ust. 5 skreśla się pkt od 1 do 7. 

c) w ust. 6 po wyrazach: „w szkole” dodaje się: „prowadzący zajęcia dodatkowe”. § 73 

ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi 

każdy nauczyciel zatrudniony w szkole prowadzący zajęcia dodatkowe.”. 

5) W § 82 

a) skreśla się ust. 3,  

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „Na każdy rok szkolny doradca zawodowy albo inni 

nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły opracowują program realizacji 

doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza dyrektor szkoły. 

6) W § 83  

a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 o treści ”obowiązkowe zajęcia edukacyjne  

z zakresu kształcenia, która mają na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, 

kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 

rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień”, 

b) w ust. 1 pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem. 

7) W § 84 

a) w ust. 1 skreśla się pkt od 1 do 20, 

b) w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „systematyczne diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa 

zawodowego, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-10-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-10-2019&qplikid=4186#P4186A7
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c) w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, o których mowa w §83 pkt 1”, 

d) w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „opracowywanie we współpracy z innymi 

nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, 

psychologami lub pedagogami, programu realizacji doradztwa zawodowego, oraz 

koordynowanie jego realizacji, 

e) w ust. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu :„wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli 

wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie 

realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego, 

f) w ust. 1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „koordynowanie działalności informacyjno-

doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie  

i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 

poziomu kształcenia, 

g) w ust. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „realizowanie działań wynikających  

z programu realizacji doradztwa zawodowego”, 

h) w ust. 2 wyrazy „w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza 

nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, 

o których mowa w ust. 1” zastępuje się „zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 3a–

6a, realizuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel 

wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog”. § 84 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: „W przypadku braku doradcy zawodowego zadania,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 3a–6a, realizuje wskazany przez dyrektora szkoły 

nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub 

psycholog.  

8)    Po rozdziale 4 dodaje się rozdział 5 Wicedyrektor w brzmieniu: „§108a. 1. W szkole 

utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego  

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Zakres kompetencji wicedyrektora: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

2) organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

3) koordynowanie realizacją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

planami wychowawczo-profilaktycznymi klas; 

4) przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji pracy szkoły; 

5) prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, pomiaru 

jakości pracy szkoły oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; 

6) prowadzenie wspólnie z dyrektorem czynności związanych z organizacją, nadzorowaniem 

i analizą wyników egzaminów oraz prowadzeniem rekrutacji do szkoły; 

7) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych i przedłożenie go do 

zaopiniowania radzie pedagogicznej; 

8) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, 

wyjść młodzieży poza teren szkoły; 

9) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 
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10) prowadzenie rejestru zastępstw; 

11) realizacja zadań ujętych w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; 

12) sprawowanie nadzoru nad realizacją podstawy programowej przez nauczycieli; 

13) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wychowawców oddziałów; 

14) sprawowanie nadzoru nad pracą nauczycieli: zespołów samokształceniowych, 

zadaniowych i klasowych; 

15) obserwacja zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli celem 

systematycznego doskonalenia ich pracy; 

16) prowadzenie kontroli dokumentacji z zakresu nauczania, wychowania oraz opieki; 

17) prowadzenie kontroli dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych; 

18) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień; 

19) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły”. 

9) W § 123 w ust. 7 wyrazy: „może być używany w trybie „milczy”” zastępuje się: 

„powinien być w trybie „milczy””. § 123 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Poza zajęciami 

edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon powinien być w trybie 

„milczy””. 

10) W § 130 

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „zajęć edukacyjnych” dodaje się „w terminie”. § 130 ust. 1 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: „warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

terminie”, 

b) w ust. 1 pkt 3 kropkę zastępuje się dwukropkiem, 

c) w ust. 1 pkt 3 dodaje się literę a się w brzmieniu: „uczniów – na pierwszych lekcjach 

we wrześniu, w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim 

wpisem w dzienniku lekcyjnym”, 

d) w ust. 1 pkt 3 dodaje się literę b się w brzmieniu: „rodziców – na pierwszym zebraniu we 

wrześniu, co potwierdzone jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do 

którego dołączona jest podpisana lista obecności”, 

e) w ust. 1 pkt 3 dodaje się literę c się w brzmieniu: „uczniów i ich rodziców – po dokonaniu 

jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez nauczyciela 

programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, 

dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b)”, 

f) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „klasyfikacyjnej zachowania” dodaje się „w terminie”.  

§ 130 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie”, 

g) w ust. 2 pkt 2 kropkę zastępuje się dwukropkiem, 

h) w ust. 2 pkt 2 dodaje się literę a się w brzmieniu: „uczniów – na pierwszych lekcjach 

wychowawczych we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem  

w dzienniku lekcyjnym”, 
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i) w ust. 2 pkt 2 dodaje się literę b się w brzmieniu: „rodziców – na pierwszym zebraniu 

we wrześniu, co potwierdzone jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do 

którego dołączona jest podpisana lista obecności”, 

j) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu 

klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze 

szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi 

w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć 

do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole”, 

k) w ust. 3 w pkt 3 po wyrazach „teczce wychowawcy” dodaje się „i nauczyciela 

przedmiotu” i po wyrazach „pracy wychowawcy” dodaje się „i nauczyciela”.  

§ 130 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „w formie wydruku papierowego 

umieszczonego w teczce wychowawcy i nauczyciela przedmiotu – dostęp  

w godzinach pracy wychowawcy i nauczyciela w wyznaczonych godzinach 

przeznaczonych na konsultacje dla rodziców”. 

11) W § 132 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz zeszytu ucznia”. § 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

„Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej 

ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali”, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia/”.§ 132 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: „Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego 

sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom 

na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego.  

12) W § 133 

a) w ust. 4 przed wyrazami „wszystkich” dodaje się „ze”, po wyrazie „wszystkich” skreśla się 

wyrazy „ocen z”. § 133 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ze wszystkich ocen z prac 

semestralnych, testów podsumowujących dział programowy nauczyciel przekazuje 

uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:”  

13) W § 138 w ust. 12 po wyrazach „i prace klasowe” skreśla się wyrazy „z języka polskiego 

i matematyki”, po wyrazach „prace pisemne” skreśla się wyrazy „z języka polskiego 

wszystkie”. § 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Pisemne sprawdziany wiadomości i prace 

klasowe poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace 

pisemne winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do 

wglądu. 

14) W § 139 

a) w ust. 16 po wyrazach „zobowiązany poinformować” dodaje się: „pisemnie”. § 139 ust. 

16 otrzymuje brzmienie: „Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i 

jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania”, 

b) w ust. 17 po wyrazach „zgłosić zastrzeżenia” dodaje się: ”na piśmie  

z uzasadnieniem”. § 139 ust. 17 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice/prawni 

opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
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przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W 

przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:”. 

15) W § 142 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie „Przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia  

i jego rodziców/prawnych opiekunów poprzez wychowawcę klasy o przewidywanych 

dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych”, 

b) po ust. 1 dodaje się: ust. 2 w brzmieniu: „Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika 

datę i zamieszcza wpis w temacie lekcji o poinformowaniu uczniów  

o przewidywanych ocenach.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Poprzez przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z 

zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danego 

przedmiotu w odpowiednim miejscu e-dziennika.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Informowanie pisemne ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy.”, 

e) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest wpisanie 

przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i poinformowanie wychowawcy klasy do 14 

dni przed klasyfikacją.”, 

f) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Wychowawca pisemnie (wydruk: Kartki na 

wywiadówkę z e-dziennika) informuje rodziców o przewidywanych ocenach. Uczeń, 

rodzice/ prawni opiekunowie potwierdzają datą i podpisem kopię otrzymanej 

informacji, którą w ciągu 2 dni zwracają wychowawcy.”,  

g) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Planowane i przewidywane oceny 

klasyfikacyjne dostępne są dla ucznia i jego rodziców w dzienniku elektronicznym.”, 

h) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „W przypadku braku podpisu w wyznaczonym 

terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku wychowawcy.”, 

i) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „W szczególnych przypadkach rodzic/prawny 

opiekun może potwierdzić zapoznanie z przewidywanymi ocenami poprzez pocztę 

elektroniczną e-dziennika, zachowując dwudniowy termin.”, 

j) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „W przypadku przewidywanej oceny 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych informacja przekazywana jest na miesiąc przed 

radą klasyfikacyjną.”. 

16) w § 145 po wyrazach „mogą zgłosić” dodaje się: ”na piśmie z uzasadnieniem zastrzeżenia”. 

§ 145 otrzymuje brzmienie: Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić na 

piśmie z uzasadnieniem zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.”. 
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17) W § 146 

a) w ust. 5 po wyrazie „Uczeń” dodaje się: „lub jego rodzice/prawni opiekunowie„ po wyrazie 

„oceny” wyraz „zwraca” zastępuje się wyrazem „zwracają” po wyrazie „pisemną” dodaje się: 

„umotywowaną”. § 146 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice/prawni 

opiekunowie ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się  

z pisemną umotywowaną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 

dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach 

rocznych.”.  

b) w ust. 6 po wyrazie „wymogu” dodaje się: „z §146”. § 146 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu z §146 ust. 4 pkt 1 i 2,  

a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.”, 

c) w ust. 7 po wyrazie „warunków” dodaje się: „z §146”. § 146 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z §146 ust. 4, nauczyciel 

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.”.  

18) W § 147 w ust. 1 po wyrazie „zgłosić” dodaje się: „na piśmie umotywowane” po wyrazie 

„w terminie” dodaje się: „do”. § 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego 

rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”. 

19) Uchyla się Dział XVI wraz z § 161, 162, 163, 164, 165. 

§ 2. Zobowiązuje się dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5  

w Krapkowicach do opracowania ujednoliconego tekstu statutu i podanie jego treści do 

publicznej wiadomości.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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