
1. Rozdział pierwszy § 1 "Informacje o szkole" punkt 4 zmienia brzmienie na: 

" Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza 

uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej". 

 

2. Rozdział pierwszy § 2 "Cele i zadania szkoły" punkt 9b zmienia brzmienie na: 

" dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel - wychowawca 

opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (w klasach 1-3 oraz  4-8)" 

 

3. Rozdział pierwszy § 2 "Cele i zadania szkoły" do punktu 2 "Szkoła w zakresie nauczania 

zapewnia uczniom w szczególności" dopisany zostaje podpunkt h w brzmieniu: 

"możliwość podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej" 

 

4. Rozdział pierwszy § 2 "Cele i zadania szkoły" dopisany zostaje punkt 13 w brzmieniu: 

"Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte 

innowacją. Współpraca ta polega w szczególności na: 

a)  informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie 

internetowej szkoły, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej); 

b)  organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

c)  opiniowaniu i konsultowanie projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary 

wspólnych zainteresowań". 

 

5. Rozdział II § 3  "Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów" fragment punktu 4 

zmienia brzmienie na:  

" Zachowanie ucznia w klasach IV – VIII ocenia się, stosując następującą skalę..." 

 

6. Rozdział IV § 10 "Organizacja szkoły" punkt 6 zmienia brzmienie na: 

"Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w kl. IV-VIII w grupach . Liczebność grup 

wynosi od 12 do 26 uczniów. W przypadku małych grup można tworzyć grupy 

międzyoddziałowe". 

 

7. Rozdział V § 5 "Dyrektor szkoły" do punktu pierwszego zostaje dopisany podpunkt ł  

w brzmieniu: 

dyrektor szkoły "odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII" 

 

8. Rozdział V § 15 "Zespoły przedmiotowe" punkt 6 zmienia brzmienie na: 

 

"Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół 

nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII 

przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III; 

b)   jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII; 

c)   materiałów ćwiczeniowych." 

 

9. Rozdział VI § 20 "Uczniowie w szkole" punkt 1 zmienia brzmienie na: 



"Do szkoły uczęszczają uczniowie od 6-15 roku życia, w wyjątkowych przypadkach starsi; nie 

dłużej niż do ukończenia 18 roku życia." 

 

10. Rozdział VI § 22 "Nagrody i wyróżnienia" punkt 3a zmienia brzmienie na: 

"uczeń klasy IV – VIII otrzymuje odznakę “Wzorowego Ucznia” na koniec roku szkolnego, 

jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z przedmiotów obowiązkowych średnią 

5,0 oraz z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą" 

 

11. Rozdział VI § 22 "Nagrody i wyróżnienia" punkt 3c zmienia brzmienie na: 

"absolwent szkoły, który trzykrotnie spełnił warunki wymagane na odznakę „Wzorowego 

Ucznia”, w tym przynajmniej raz w klasach 7-8, na zakończenie nauki w SP 36 zostaje 

uhonorowany – zamiast odznaki - nagrodą „Prymusa Szkoły” w formie statuetki z tytułem 

oraz imieniem i nazwiskiem laureata; nagroda przyznawana jest od roku 2009/2010" 

 

12. Rozdział VI  § 24 "Rada samorządu uczniowskiego" punkt 3a zmienia brzmienie na: 

"do samorządu uczniowskiego ma prawo kandydować jedna osoba z każdej z klas  

III – VIII wybrana przez uczniów danej klasy. Kandydatura winna być podana samorządowi 

uczniowskiemu wraz z charakterystyką dokonaną przez całą klasę potwierdzoną przez 

wychowawcę klasy" 

 

13. Rozdział VI § 24 "Rada samorządu uczniowskiego" do punktu 2 "Zadania" zostaje 

dopisany podpunkt k w brzmieniu: 

"Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu" 

oraz podpunkt l: 

"Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 

uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem". 

 

 

 

 

 

 


