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Autopoprawka 
dotycząca punktu 17 porządku obrad Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2017 r.   

- projekt uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie nadania statutów szkołom podstawowym 
 
 
 
 

1. W załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
1) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 
w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, rozwijanie 
zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 
prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;” 

2) w § 10 ust. 2 skreśla się pkt 2, a dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie „pkt 2”, 
3) w § 11 ust. 6 skreśla się wyrażenie „albo pełnoletniego ucznia”, 
4) w § 16 pkt 4 po słowach „Rady Rodziców” dodaje się słowo „Szkoły”, 
5) w § 17 i §19 po słowach „Rada Pedagogiczna” dodaje się słowo „Szkoły”, 
6) w § 20 ust. 1 oraz ust. 2 po słowach „Rady Pedagogicznej” dodaje się słowo „Szkoły”, 
7) w § 21 w zdaniu drugim po słowie „Dyrektor” dodaje się słowo „Szkoły” oraz w zdaniu 

trzecim małą literę w słowie „szkołę” zamienia się na dużą, 
8) w § 22 ust. 2 po słowach „Rady Rodziców” dodaje się słowo „Szkoły”, 
9) w § 22 ust. 7 po słowach „Rada Rodziców” dodaje się słowo „Szkoły”, 
10) w § 25 ust. 2 po słowach „Radzie Pedagogicznej” dodaje się słowo „Szkoły”, 
11) w § 39 ust. 1 pkt 7 małą literę w słowie „szkoły” zamienić na dużą literę, 
12) w § 42 ust. 2 pkt 12 po słowach Rady Pedagogicznej dodaje się słowo „Szkoły”,  
13) w § 45 słowa „odrębnych przepisów” zamienić na „przepisów ustawy”, 
14) w § 58 ust. 12 po słowach Rady Pedagogicznej dodaje się słowo „Szkoły”, 
15) w § 64 ust. 14 pkt 1 skreślić słowo „klasa” oraz „()”, 
16) w §  66  
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora 
Szkoły. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako 

przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin.” 
b) skreśla się ust. 11, a dotychczasowe ust. od 12-15 otrzymują oznaczenie od 11-14, 
c) w ust. 14 skreśla się następujące wyrażenie „imiona i nazwiska nauczycieli, o których 
mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o 
który mowa w ust. 4 pkt 2”, 

17) § 71 otrzymuje brzmienie: 
„Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia, 
z zastrzeżeniem przepisów ustawy.” 
 

2. W załączniku nr 5, 6 i 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
1) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 
w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, rozwijanie 



zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 
prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;” 

2) w § 10 ust. 2 skreśla się pkt 2, a dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie „pkt 2”, 
3) w § 11 ust. 6 skreśla się wyrażenie „albo pełnoletniego ucznia”, 
4) w § 16 pkt 4 po słowach „Rady Rodziców” dodaje się słowo „Szkoły”, 
5) w § 17 i §19 po słowach „Rada Pedagogiczna” dodaje się słowo „Szkoły”, 
6) w § 20 ust. 1 oraz ust. 2 po słowach „Rady Pedagogicznej” dodaje się słowo „Szkoły”, 
7) w § 21 w zdaniu drugim po słowie „Dyrektor” dodaje się słowo „Szkoły” oraz w zdaniu 

trzecim małą literę w słowie „szkołę” zamienia się na dużą, 
8) w § 22 ust. 2 po słowach „Rady Rodziców” dodaje się słowo „Szkoły”, 
9) w § 22 ust. 7 po słowach „Rada Rodziców” dodaje się słowo „Szkoły”, 
10) w § 25 ust. 2 po słowach „Radzie Pedagogicznej” dodaje się słowo „Szkoły”, 
11) w § 38:  
a) w ust. 1 po słowach „zgodny z” usuwa się słowo „aktualnymi”, 
b) po ust. 5 dotychczasowe oznaczenie „§ 38” otrzymuje brzmienie „ust. 6”, 
12) dotychczasowe oznaczenie paragrafów od 40 – 68 otrzymują odpowiednio numerację od 

39-67, 
13) w dotychczasowym § 41 ust. 1 pkt 7 małą literę w słowie „szkoły” zamienić na dużą 

literę, 
14) w dotychczasowym § 44 ust. 2 pkt 12 po słowach „Rady Pedagogicznej” dodaje się słowo 

„Szkoły”,  
15) w dotychczasowym § 48 słowa „odrębnych przepisów” zamienić na „przepisów ustawy.”, 
16) w dotychczasowym § 61 ust. 12 po słowach Rady Pedagogicznej dodaje się słowo 

„Szkoły”, 
17) w dotychczasowym § 67 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Stopnie, o których mowa w ust.1 

są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona 
w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt 6”, 

18) w dotychczasowym § 67 ust. 11 słowo „wg” zamienić na „według”, 
19) w dotychczasowym § 67 ust. 14 pkt 1 skreślić słowo „klasa” oraz „()”, 
20) § 69 otrzymuje oznaczenie „§ 68”, 
21) w dotychczasowym § 69: 
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora 
Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący 
komisji; 
2) Nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin.” 
b) skreśla się ust. 11, a dotychczasowe ust. od 12-15 otrzymują oznaczenie od 11-14, 
c) w ust. 14 skreśla się następujące wyrażenie „imiona i nazwiska nauczycieli, o których 
mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o 
który mowa w ust. 4 pkt 2”, 

18) w dotychczasowym § 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustalona przez komisję roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna, za wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego”, 

19) dotychczasowy § 74 otrzymuje brzmienie: 
„Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia,  
z zastrzeżeniem przepisów ustawy.” 
 


