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ZMIANY W STATUCIE – 13.09.2022 

§ 66 

 

W punkcie 11 zmieniamy termin wpisywania oceny oraz dodajemy wpis: dni robocze 

 

11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala i  

wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości: 

1) w ciągu 10 dni roboczych od daty napisania pisemnej pracy klasowej, dyktanda, 

sprawdzianu, testu.  

2) w ciągu 5 dni roboczych od daty napisania kartkówki. 

 

Zmieniamy punkt 6 na: 

W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż trzy sprawdziany, pisemne 

prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu. 

 

§ 67 

W punkcie 7 zmieniamy ilość nieprzygotowań do lekcji oraz określamy co dokładnie oznacza 

nieprzygotowanie (dopisujemy brak zadania) 

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na 

nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej, braku zadania a także braku zeszytu 

przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego: 

1) DWA razy w ciągu półrocza - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w 

wymiarze 1-2 godzin tygodniowo; 

2) CZTERY razy w ciągu półrocza - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w 

wymiarze                            większym niż 1-2 godzina tygodniowo. 

 

UCHYLAMY PUNKT 8 

8.Nie częściej niż dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, 

polegające na braku zadania domowego. 

 

 

Dodajemy punkt 10 

Zasady te określa nauczyciel danego przedmiotu i podaje uczniom do wiadomości na 

początku roku szkolnego. 

 

Zmieniamy zapis w paragrafie 69 w punkcie 1, podpunkt 1 

§ 69 

1) Maksymalna ocena z kartkówki, którą może otrzymać uczeń to celujący. 

 

UCHYLAMY PUNKT 6 
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Dopisujemy punkt 7:  

Ostateczna decyzja o ocenie śródrocznej i końcoworocznej należy do nauczyciela 

uczącego. Szczegółowe zasady oceniania są zawarte w przedmiotowych zasadach 

oceniania. 

 

 

 

 

Dopisujemy punkt 8:  

 

Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty i wyniki diagnoz zapisujemy w skali procentowej. 

 

§ 72 

Dopisujemy podpunkt 1a 

W klasach II – III oceny są wpisywane w formie cyfry w sześciostopniowej skali 1-6. 

 

Zmieniamy w punkcie 1, w podpunkcie 1: 

W klasie I oceny bieżące z zajęć edukacyjnych są ustalane w formie symboli określonych 

przez nauczyciela oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce. 

Rozdział 7 

Organizacja szkoły 

DOPISUJEMY § 41 

 

Zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych będą zawieszane w razie 

wystąpienia: 

 zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

 temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

 zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

 innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów. 

W sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni 

wprowadza się obowiązek nauki zdalnej. Wprowadzenie nauczania zdalnego powinno wtedy 

nastąpić nie później niż w 3 dniu zawieszenia.  
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W rozdziale 5 

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki w § 15 

Dopisujemy: 

W punkcie 8 

 

1) występowania o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub opinii o braku 

możliwości uczestniczenia w tych zajęciach; a także na podstawie orzeczenia, 

zaświadczenia lekarskiego i wniosku Rodzica do Dyrektora Szkoły. 

 

 

W rozdziale 10 

 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w §70 

Wykreślamy w punkcie 1 podpunkty 1-7 Dopisujemy treść punktu 11, który 

UCHYLAMY ze str.39 

a. stosunek do obowiązków szkolnych (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

dbałość o honor i tradycje szkoły, przestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej 

Zakonu Pijarów);  

b. kultura osobista (dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym 

osobom, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią); 

c. zachowanie społeczne (dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 

osób, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej);  

d. zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby 

(samodoskonalenie, udział w konkursach, olimpiadach, projektach, szkolnych 

akademiach i innych); 

        W punkcie 3 - zmieniamy kolejność zapisu zachowań: 

1) zachowanie naganne – to był podpunkt 6) 

2) zachowanie nieodpowiednie – to był podpunkt 5) 

3) zachowanie poprawne – to był podpunkt 1) 

4) zachowanie dobre – to był podpunkt 2) 

5) zachowanie bardzo dobre – to był podpunkt 3) 

6) zachowanie wzorowe – to był podpunkt 4) 

W punkcie 3, podpunkcie 3a zmieniamy: uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej na: uczeń 

spełnia    kryteria oceny dobrej. 

W punkcie 3, podpunkcie 4a zmieniamy: uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej na: uczeń 

spełnia kryteria oceny bardzo dobrej. 
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