
 
UCHWAŁA NR 10/2020 

 
RADY PEDAGOGICZNEJ  

 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR  3 

 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

z dnia 10 września 2020 

w sprawie  zmian w statucie szkoły 
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910). 

 
§1. 

 
W statucie Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wodzisławiu Śląskim  wprowadza się  następujące zmiany: 
 
1. W § 62  dodaje się : 

pkt. 4  w brzmieniu: 
 „Ocenę śródroczną/roczną z zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z nauczycielami   
prowadzącymi zajęcia w danym oddziale klasowym, biorąc pod uwagę zaangażowanie dzieci  
w nauczanie zdalne.” 

       pkt. 5 w brzmieniu: 

„Uczeń może otrzymać dodatkowe punkty z zachowania (do 10 pkt.) za dodatkowe 
działania/zaangażowanie podczas realizacji nauczania zdalnego”. 
      pkt. 6 w brzmieniu: 

„Uczeń może otrzymać punkty ujemne z zachowania (do – 10 pkt.) za brak udziału  w nauczaniu 
zdalnym, którego nie realizuje pomimo posiadanych możliwości technicznych (wyposażenie  
w komputer i Internet).” 

     pkt. 7 w brzmieniu: 

„Uczeń może otrzymać punkty ujemne( do – 10 pkt. w kategorii „ inne z opisem”)  za nieprzestrzeganie 
zaleceń związanych z zabezpieczeniem przed zakażeniem COVID-19.” 

    pkt.8 w brzmieniu: 

„W sytuacji obowiązywania nauczania zdalnego, egzaminy poprawkowe, sprawdzające oraz 
klasyfikacyjne realizowane są on-line”. 
 
2. Dodaje się § 7a  w brzmieniu: 

„1. W szkole prowadzone są oddziały dwujęzyczne. 
2. Rekrutacja do klas dwujęzycznych prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji na 
dany rok szkolny. 
3. Co najmniej dwa przedmioty w klasach dwujęzycznych nauczane są zarówno w języku 
polskim, jak i angielskim, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą 
historii Polski i część geografii dotycząca geografii Polski. 
4. Stopień wdrażania języka angielskiego zależy od zaawansowania uczniów w jego nauce, jak 
również od stopnia trudności podawanych treści. Materiał nauczany w języku angielskim nie 
może przekroczyć 50% całego materiału nauczanego z danego przedmiotu. 
5. Decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych bilingwalnie podejmuje dyrektor szkoły na dany 
cykl edukacyjny.” 

 
§ 2 

Uchwałę powierza się do wykonania dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. 
§ 3 

Zobowiązuje się dyrektora placówki do ujednolicenia treści Statutu. 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  powzięcia. 
 


