
Aneks nr 3 do statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach 
 
 
   

W statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach” 

 

2) §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustalona nazwa jest używana przez szkołę 

w brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi 

im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach” 

 

3) §2 ust.3 otrzymuje brzmienie:” Na pieczęci używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa 

nr 3 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Żorskich Twórców Kultury 

w Żorach”. 

 

4) §2 ust.5 otrzymuje brzmienie:” Na stemplu: „Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach,  

   os. 700- lecia Żor 16 

44- 240 Żory, tel.43-45-430 

Regon: 000728233   

NIP 651-15-35-892. 

 

5) §2 ust.6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”Dyrektorze -należy przez to rozumieć Dyrektora 

„Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Żorskich 

Twórców Kultury w Żorach” 

 

6) §3 ust.4 – usunięto w całości 

 

7) W § 3 ust. 5 dodaje się ”i klasy dwujęzyczne”. 

 

8) Dodaje się §21e w brzmieniu:  

1. „W Szkole Podstawowej nr 3  z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi im. 

Żorskich Twórców Kultury mogą funkcjonować oddziały dwujęzyczne od klasy 

VII z językiem angielskim. 

2. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego decyduje Komisja Rekrutacyjna 

powołaną przez dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 3  z Oddziałami Sportowymi 

i Dwujęzycznymi im. Żorskich Twórców Kultury 

3. Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego przebiegać będzie w trzech etapach. 

1) W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo przyjęcia 

mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  z Oddziałami Sportowymi 

i Dwujęzycznymi im. Żorskich Twórców Kultury którzy:  

a) otrzymali promocję do klasy VII, 

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych powyżej 55 % 



2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których 

mowa w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wynik sprawdzianu predyspozycji  

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej 

oceny  

z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego : maksymalnie 54 

pkt - za każdą ocenę z tych przedmiotów: 

 celującą 18 pkt 

 bardzo dobrą 17 pkt,  

 dobrą 14 pkt ,  

 dostateczną 8 pkt,  

 dopuszczająca 2 pkt. 

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem- (7 

pkt). 

3)W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział 

dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap 

postępowania rekrutacyjnego. 

4)W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Przepis art. 

131 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się: 

a) wielodzietność rodziny kandydata (2 pkt), 

b) niepełnosprawność kandydata (2 pkt), 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (2 pkt), 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (2 pkt), 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (2 pkt), 

f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (2 pkt), 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (2 pkt). 

Jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacyjnego nadal będą wolne 

miejsca w oddziale dwujęzycznym, przeprowadza się trzeci etap postępowania 

rekrutacyjnego. 

5)Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy uczniów, którzy nie są 

uczniami  Szkoły Podstawowej nr 3  z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi 

im. Żorskich Twórców Kultury. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego 

stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 21 e pkt 3 .” 

4. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych przysługuje prawo wglądu do protokołu postępowania 

rekrutacyjnego.  

5. Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego ustala się na każdy rok 

szkolny.” 

 

9) §26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „Ramowy plan nauczania szkoły podstawowej, określa: 



1) tygodniowy wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas przeznaczonych na 

realizację: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w toku których 

odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów lub bloków 

przedmiotowych,  

b) zajęć z wychowawcą; 

2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych; 

3) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: 

  a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia 

związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów.” 

 

10) §26 ust. 5 –usunięto w całości 

 

 

11) § 43 ust. 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych” 

 

12) § 57 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej, na zebraniu z wychowawcą, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów 

klas IV-VIII zostają powiadomieni o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

śródrocznych (rocznych) z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz 

przewidywanej obniżonej ocenie zachowania.”  

 

13) § 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Prawo do nieprzygotowania nie obejmuje 

zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. Odmowa pisania sprawdzianu lub 

udzielenia odpowiedzi jest równoznaczna z oceną niedostateczną.” 

 

14) śródtytuł przed § 65 otrzymuje brzmienie: „Ocenianie i klasyfikowanie uczniów klas 

IV-VIII” 

 

15) § 65 ust. 9 otrzymuje brzmienie:” Szkoła przeprowadza sprawdziany całościowe tj. 

badania kompetencji uczniów oraz próbne egzaminy ósmoklasisty.”  

 

16) § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”W klasach IV - VIII oceny bieżące z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

1)  stopień celujący:   6; 

2)  stopień bardzo dobry:  5; 

3)  stopień dobry:   4; 

4)  stopień dostateczny:   3; 

5)  stopień dopuszczający:  2; 

6)  stopień niedostateczny:  1.” 

 



17) § 66 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „W ciągu jednego dnia uczeń może mieć jedno 

zadanie klasowe (sprawdzian, test), a w ciągu tygodnia – dwa w klasach IV-VI, a trzy 

w klasach VII-VIII. Konsekwencje przełożenia przez uczniów zadania klasowego 

(sprawdzianu, testu) na inny termin ponoszą oni sami. W przypadku nieobecności 

nauczyciela, zobowiązany jest on ustalić termin zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami.” 

 

18) § 66 ust. 17 otrzymuje brzmienie:” Prace kontrolne, w których stosuje się punktację, 

należy oceniać według następujących kryteriów: 

1) stopień niedostateczny – od 0% do 32% punktów możliwych do uzyskania; 

2) stopień dopuszczający– od 33% do 49% punktów możliwych do uzyskania; 

3) stopień dostateczny – od 50% do 74% punktów możliwych do uzyskania; 

4) stopień dobry– od 75% do 89% punktów możliwych do uzyskania; 

5) stopień bardzo dobry– od 90% do 97% punktów możliwych do uzyskania; 

6) stopień celujący – od 98% do100% punktów możliwych do uzyskania. 

 

19) § 66 ust. 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”dla poszczególnych form sprawdzania 

postępów uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV-VIII” 

 

20) § 66 ust. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ”dla poszczególnych form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności na lekcjach plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, 

zajęć komputerowych, informatyki oraz zajęć artystycznych w klasach 4-8” 

 

21) § 66 ust. 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ”Na pozostałych przedmiotach ustala się 

następujące wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy w klasach 4-8:” 

 

 

22) § 69 ust. 8 – usunięto w całości 

 

23) § 79 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „dla ucznia klasy IV – VII, który uzyskał 

świadectwo z wyróżnieniem i średnią ocen co najmniej 5,0 oraz dla absolwenta 

szkoły, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – nagroda 

książkowa lub rzeczowa” 

 

24) § 79 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ”dla rodziców ucznia z klasy VIII, który 

otrzymał świadectwo z wyróżnieniem – list gratulacyjny” 

 

25) § 79 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „dla jednego ucznia klasy IV-VIII, który 

otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz wykazał się wybitną działalnością 

społeczną/charytatywną na rzecz szkoły/środowiska – nagroda dyrektora szkoły; 

 

26) § 79 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „wpis na świadectwie w rubryce „szczególne 

osiągnięcia” (uwaga: w przypadku dużej ilości osiągnięć uniemożliwiających wpis na 

druk świadectwa wychowawca wpisuje je według następującej kolejności: 

ogólnopolskie, wojewódzkie, rejonowe, miejskie, międzyszkolne)  zgodnie 

z obowiązującym na dany rok szkolny wykazem kuratoryjnym” 



 

27) § 80 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wpis do dziennika elektronicznego” 

 

28) § 80 ust. 2 pkt 3 – usunięto w całości 

 


