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Uchwała 3/2014 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej 

z dnia 1.07.2014r. 
w sprawie zmian w statucie szkoły 

 
Działając na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala 
się co następuje: 

§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej w Szczurowej wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: Pełna nazwa szkoły: „Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza „ 
b) dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza zwana dalej szkołą jest publiczną sześcioletnią szkoła dla 
dzieci i młodzieży” 

2) dodaje się § 1a w brzmieniu: 
a) ust1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
b) ust2. Szkoła posiada własny sztandar. 

3) w § 2: 
ust 3: uchyla się pkt.5. 
ust 4 pkt2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „ Kryteria i procedury 
przyznawania świadczeń określa „Regulamin w sprawie warunków i trybu 
przyznawania pomocy materialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Szczurowej. 

4) w § 3: 
a) ust3.pkt7) otrzymuje brzmienie: „Dyżur przed pierwszą lekcją pełnią 

nauczyciele zgodnie z ustalonym Harmonogramem dyżurów. 
b) pkt8) otrzymuje brzmienie: Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za 

nauczyciela nieobecnego przyjmuje również jego dyżur po odbytej 
lekcji. Jeżeli w tym czasie nauczyciel pełni własny dyżur , to dyrektor 
szkoły lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia 
dyżuru. 

c) ust 4 pkt 2 lit c: otrzymuje brzmienie: „organizowanie zajęć 
specjalistycznych” 

5) w § 8: 
a) ust1 otrzymuje brzmienie:Szkoła posiada filie, którymi  kieruje 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczurowej  
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b) uchyla się ust2, ust3, ust4 
6) w § 9: 

a) ust 10. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zatwierdzenie planów pracy 
i weryfikowanie obecnie obowiązujących” 

b) ust 10. pkt 5 otrzymuje brzmienie: przyjęcie zasad oceniania po 
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego” 

7) w § 13: 
a) uchyla się ust 4 
b) ust5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „prawo do znajomości 

obowiązujących w szkole zasad oceniania” 
8) w § 15: 

a) ust 2a otrzymuje brzmienie: „arkusz organizacji szkoły zatwierdza 
organ prowadzący do dnia 30 maja” 

b) ust4 uchylony 
9) w § 16: 

a) ust 3 otrzymuje brzmienie: „ W szkole prowadzone są oddziały 
przedszkolne dla dzieci 5 i 6-cio letnich realizujące program 
wychowania przedszkolnego. 

b) ust 6 otrzymuje brzmienie: „Podstawowa formą pracy szkoły są zajęcia 
edukacyjne w prowadzone systemie klasowo lekcyjnym. 

c) ust 7 otrzymuje brzmienie: lekcja trwa 45 minut 
d) ust 12otrzymuje brzmienie: Zajęcia wychowania fizycznego 

prowadzone są w grupach do 26 uczniów. 
10) w § 22: w ust 12 dodaje się pkt 1 w brzmieniu: „Gabinet pielęgniarki” 

 
11) W Rozdział VI 

a) § 25 otrzymuje brzmienie: „Zasady ocenienia” 
b) § 25 ust1 otrzymuje brzmienie: „ podstawę prawną zasad oceniania 

stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania sprawdzianóww szkołach publicznych.” 

12) w § 26  
a) ust 1 otrzymuje brzmienie: „Zasadom oceniania podlegają  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia w szkole" 

b) w ust 1pkt  4),5) i 7) dodaje się : „ rozp MEN z 30 kwietnia z póź. zm” 
13) § 28  

a) usuwa się literę „z” i otrzymuje brzmienie : „ Ocena zachowania” 
14) ust3 pkt 2  otrzymuje brzmienie: „ ustalenie  rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, w rozporządzeniu MEN  
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15) w § 36 
a) ust 1pkt1 uchylony 
b) ust 1pkt 2 – 5 otrzymują brzmienie: 

2) „Zachowanie ucznia ocenia się w trzech kategoriach oznaczonych cyframi 

rzymskimi stosując skalę: 

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie  

 naganne 

 

I kategoria. Sumienność, obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności. 

Rodzaj czynników pozytywnych 
podnoszących ocenę 

Liczba negatywnych 
uwag odnośnie 
naruszenia czynników 
pozytywnych 

Ocena za I 
kategorię 

odrabianie prac domowych, 

przygotowanie do zajęć (zeszyty, 

książki, przybory, strój gimnastyczny 

itp.), przekazywanie usprawiedliwień, 

zaświadczeń, potwierdzeń zapoznania 

się z ocenami itp., terminowy zwrot 

wypożyczonych książek do biblioteki, 

3 wzorowe 

4 bardzo dobre 

5 dobre 

6-7 poprawne 

8-9 nieodpowiednie 

10 i więcej  naganne 

Systematyczność i punktualność 

uczęszczania na zajęcia szkolne (brak 

nieusprawiedliwionych spóźnień lub 

nieobecności albo nieuczestniczenia w 

zajęciach wychowania fizycznego). 

 

0 godz. wzorowe  

1 godz. bardzo dobre 

2 godz. dobre 

6 godz. poprawne 

12 godz. nieodpowiednie 

18 godz. naganne 
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19-20 godz. nieodpowiednia 
ocena całościowa 

powyżej 20 godz. naganna ocena 
całościowa 

 

II kategoria. Takt, kultura osobista, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Rodzaj czynników pozytywnych 
podnoszących ocenę 

Liczba negatywnych 
uwag odnośnie 
naruszenia czynników 
pozytywnych 

Ocena za II 
kategorię 

o właściwy stosunek do nauczycieli, 

innych pracowników szkoły, 

rówieśników: reagowanie na zło, 

poszanowanie godności własnej i 

innych, dbałość o kulturę słowa, 

o właściwe zachowanie na zajęciach, 

na przerwie, wykonywanie poleceń 

nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

o  dbałość o estetykę swojego 

wyglądu oraz otoczenia (właściwy 

strój dobrany do okazji – np.. 

wycieczka, apel, rozpoczęcie i 

zakończenie roku szk., sprawdzian 

klas szóstych itp.), czystość 

otoczenia, porządek na ławce, w 

teczce,  

o troska o mienie szkolne, publiczne i 

indywidualne  

o uczciwość i prawdomówność 

(samodzielne wykonywanie prac 

0 wzorowe  

1 bardzo dobre 

2 dobre 

3 poprawne 

4-5 nieodpowiednie 

6 i więcej naganne 

o Jeżeli uczeń często używa 

wulgaryzmów lub jest agresywny – 

należy wystawić całościowąocenę 

nieodpowiednią lub naganną (zależnie 

od okoliczności) bez względu na 

postawę w innych kategoriach. 

o W przypadku kradzieży, wyłudzania 

pieniędzy lub rzeczy, aktu wandalizmu, 

chuligaństwa należy ustalić ocenę 

całościową naganną.  

o Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń 

skłamał lub „ściągał” należy wystawić 
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Rodzaj czynników pozytywnych 
podnoszących ocenę 

Liczba negatywnych 
uwag odnośnie 
naruszenia czynników 
pozytywnych 

Ocena za II 
kategorię 

domowych, sprawdzianów; 

traktowanie „ściągania”, jako 

kradzieży cudzych rezultatów 

pracy; mówienie prawdy, 

przyznawanie się do popełnionego 

błędu lub złego postępowania). 

nieodpowiednią ocenę za II kategorię. 

Jeżeli powyższy fakt stwierdzono 

więcej razy – uczeń powinien otrzymać 

całościowąocenę nieodpowiednią. 

troska o zdrowie i bezpieczeństwo 

własne i kolegów, nieuleganie nałogom 

(unikanie sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu, nielekceważenie 

takich zagrożeń, jak np. biegi po 

korytarzu, schodach;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 wzorowe  
1 bardzo dobre 
2 dobre 
3 poprawne 
4 nieodpowiednie 
5-7 naganne 
 

o Jeżeli uczeń często (więcej niż 7) 

stwarza zagrożenie lub lekceważy 

niebezpieczeństwo (np. biegi po 

korytarzu) należy wystawić całościową 

ocenę nieodpowiednią lub naganną 

(zależnie od okoliczności). 

o Palenie papierosów (1 – 2 razy 

stwierdzono) – ocena naganna za II 

kategorię. 

o Picie alkoholu, przyjmowanie 

narkotyków lub częste (więcej niż 2 

razy) palenie papierosów – naganna 

ocena całościowa. 
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III kategoria. Aktywność ucznia na forum klasy, szkoły lub środowiska. 

Rodzaj czynników pozytywnych 
podnoszących ocenę 

Liczba pozytywnych 
uwag odnośnie 
różnych aktywności 
ucznia 

Ocena za III 
kategorię 

o pomoc kolegom w nauce, 

o wywiązywanie się z zadań 

powierzonych i dobrowolnie 

przyjętych, 

o udział w pracach i 

przedsięwzięciach na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska (zbiórka 

makulatury, karmy dla zwierząt, 

wykonywanie gazetek, 

przygotowywanie apeli, programów 

artystycznych, prace porządkowe 

itp.), 

o systematyczne uczestniczenie w 

dodatkowych zajęciach szkolnych i 

pozaszkolnych, udział w zawodach 

sportowych, konkursach 

przedmiotowych itp., 

o współodpowiedzialność za wyniki 

pracy zespołu klasowego. 

 

więcej niż 5 w tym 

przynajmniej 1 

razreprezentuje 

szkołę w konkursach, 

zawodachitp. 

wzorowe  

5 i więcej bardzo dobre 

3-4 dobre 

1-2 poprawne 

Zero aktywności lub 

niewywiązywanie się z 

zobowiązań podjętych 

lub przydzielonych 

nieodpowiednie 

demonstracyjneunikani

e podejmowania 

działań na rzecz 

zespołu, szkoły itp. 

naganne 
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Uzyskane oceny w poszczególnych kategoriach przelicza się na punkty: 

Ocena za 

kategorię 

Liczba 

punktów 

wzorowe 5 

bardzo dobre 4 

dobre 3 

Ocena za 

kategorię 

Liczba 

punktów 

poprawne 2 

nieodpowiednie 1 

naganne 0 

 

Po podsumowaniu punktów ustala się ocenę całościową: 

Ocena całościowa 

zachowania 

Łączna liczba 

punktów 

wzorowe 14 - 15 

bardzo dobre 12 - 13 

dobre 9 - 11 

poprawne 6 - 8 

nieodpowiednie 3 - 5 

naganne 0 - 2 

3) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informujeuczniów 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) na I spotkaniu o zasadach oceniania 

zachowania. 

4) Do dziennika zespołu klasowego dołączony jest zeszyt uwag, do którego 

wychowawca i nauczyciele wpisują spostrzeżenia i uwagi w ciągu 

semestru.Uczniowie dbają, aby wychowawca lub inny nauczyciel wpisywał 

wszystkie informacje świadczące o ich zaangażowaniu. 
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c) ust 3 uchylony 
d) ust 5otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadza się, obowiązek konsultowania oceny zachowania z nauczycielami 

uczącymi w danej klasie, pracownikami świetlicy, biblioteki i innymi w 

zależności od zaistniałej sytuacji wychowawczej.Ostateczną decyzję o ocenie 

podejmuje wychowawca po uwzględnieniu uwag zespołu klasowego, 

nauczycieli, pracowników szkoły i swoje obserwacje.” 

e) ust 6 otrzymuje brzmienie: 
„Wychowawca klasy (lub osoba przez niego upoważniona) informuje uczniów 

danej klasy o ustalonych ocenach zachowania (śródrocznych lub rocznych).” 

f) ust 7 otrzymuje brzmienie: 
„Jeśli zajdą istotne zmiany w zachowaniu ucznia, roczna ocena zachowania 

może zostać zmieniona przez wychowawcę po radzie klasyfikacyjnej. Zmianę 

oceny zatwierdza rada pedagogiczna na nadzwyczajnym posiedzeniu 

klasyfikacyjnym. Wychowawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż dwa 

dni od nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej, powiadomić o zmianie 

oceny rodziców ucznia (prawnych opiekunów).” 

g) ust 8 otrzymuje brzmienie: 

„Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 

poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej”.  

16) w § 49 

a) ust 1 otrzymuje brzmienie: „Do szkoły uczęszczają uczniowie objęci 

obowiązkiem szkolnym” 

b) uchyla się ust: 3,4,5,6,7. 

17) w § 52 ust1 pkt 15) uchylony. 
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