UCHWAŁA
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na wniosek Rady Pedagogicznej
§1
w części statutu zawierającej zasady oceniania wewnątrzszkolnego wprowadza się
następujące zmiany:

1) W związku z wygaśnięciem gimnazjum uchyla się następujące paragrafy: 30f
„Ocenianie postępów uczniów dotychczasowego Gimnazjum”, 30h „Ocena
zachowania w dotychczasowym Gimnazjum, 30m „Projekt edukacyjny oddziałów
klas gimnazjum” oraz 30n „Egzamin gimnazjalny”.
2) W paragrafie 30d „Ocenianie bieżące” do ustępu 11. dodaje się zapisy: „Pisemne
formy wypowiedzi uczniów oceniane są według następujących progów procentowych:
100% - celujący (6)
90 – 99% - bardzo dobry (5)
75 – 89 % - dobry (4)
55 – 74% - dostateczny (3)
40 – 54% - dopuszczający (2)
0 – 39% - niedostateczny”

oraz

„W czasie sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, prac samodzielnych i w innych
uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zażądać odłożenia przez uczniów
telefonów w wyznaczonym miejscu. Uczeń, który nie podporządkowuje się
ustaleniom, a zostanie mu to udowodnione, otrzymuje ocenę niedostateczną z pisanej
pracy i nie ma możliwości jej poprawy.”
3) W paragrafie 30e „Klasyfikacja śródroczna i roczna” ustęp 13. punkt 1. przyjmuje
brzmienie „stopień celujący – 6 – średnia ważona przynajmniej 5,60”.
4) W paragrafie 30e uchyla się zapis z ustępu 16. punkt 1. „Nie można ubiegać się o
poprawę na ocenę celującą, na którą pracuje się w ciągu całego roku szkolnego”, a

dodaje następującą treść: „Można ubiegać się o poprawę na ocenę celującą pod
warunkiem uzyskania na dzień proponowania ocen rocznych średniej ważonej nie
niższej niż 5,5”.
5) W paragrafie 30g „Ocena zachowania w Szkole Podstawowej” w ustępie 5. do punktu
1e dodaje się zapis dotyczący usprawiedliwiania nieobecności uczniów o następującej
treści: „w terminie do miesiąca od powrotu do szkoły”.
6) W paragrafie 30g zmienia się ustęp 6., który przyjmuje brzmienie: „Gradacja ocen
spowodowana jest sumą punktów uzyskanych za otrzymane pochwały za +1 punkt, za
+3 punkty, za +5 punktów oraz nagany za -1 punkt, za -3 punkty i za -5 punktów”
7) W związku z rozszerzeniem skali punktów ustęp 7. w paragrafie 30g przyjmuje
następujące brzmienie: „Pochwałę za +1 punkt uczeń otrzymuje za:
1) czynne uczestnictwo w imprezach szkolnych i klasowych;
2) udział w zawodach sportowych i konkursach szkolnych;
3) reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach pozaszkolnych;
4) przynoszenie materiałów na gazetki klasowe, szkolne;
5) wykonywanie innych niewielkich prac na rzecz szkoły, klasy lub środowiska,
które nie wynikają z podstawowych obowiązków ucznia;
6) czynne uczestnictwo w akcjach klasowych i szkolnych (np. 1 punkt za minimum
10 baterii, 1punkt za reklamówkę korków, 1 punkt za jednorazowe włączenie się
do akcji „Gorączka złota”, Góra Grosza” i innych);
7) 100 % frekwencję w danym miesiącu.
8)Ustęp 8. w paragrafie 30g przyjmuje następujące brzmienie: „Pochwałę za +3p uczeń
otrzymuje za:
1) wykonywanie scenografii, ozdób, pomocy, gazetki na rzecz klasy lub szkoły”;
2) wielokrotne włączanie się w akcję klasową lub szkolną typu „Góra Grosza”,
Szlachetna paczka” i inne (np. przyniesienie więcej niż 10 baterii, więcej niż 1 reklamówkę
korków);
9)Ustęp 9. dotyczy pochwał za +5p i przyjmuje brzmienie: „Pochwałę za +5p uczeń
otrzymuje za:
1) zdobycie medalowego miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatu;
2) zdobycie punktowanego miejsca (I – VIII) na zawodach sportowych na szczeblu
rejonu, województwa lub kraju;

3) zdobycie I, II, lub III miejsca w konkursie wiedzy lub innym konkursie (np.
konkurs plastyczny, konkurs piosenki, konkurs recytatorski) na szczeblu gminnym lub
powiatowym;
4) zdobycie I, II, III, IV, V lub VI miejsca w wymienionych wyżej konkursach na
szczeblu rejonu, województwa lub kraju;
5) opracowanie scenariusza imprezy szkolnej lub klasowej;
6) wykonanie prezentacji multimedialnej;
7) aktywną pracę w samorządzie klasowym lub szkolnym;
10) Ustępy 10., 11., 12. dotyczą nagan i przyjmują odpowiednio brzmienie: „Naganę zwykłą
za -1p uczeń otrzymuje za:
1) nieposłuszeństwo wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
2) niestosowanie się do zarządzeń dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu
uczniowskiego lub innych organizacji działających w szkole;
3) niewywiązywanie się z przyjętych przez siebie zadań;
4) niezmienianie obuwia;
5) niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły lub poza szkołą;
Naganę za -3p uczeń otrzymuje za:
1) arogancję i nieposłuszeństwo wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
2) zachowanie uniemożliwiające innym uczniom wykorzystanie czasu przeznaczonego
na naukę, tj. czasu lekcji;
3) opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia nauczyciela (ucieczka z zajęć, również ze
świetlicy);
4) wagarowanie (za każdą godzinę lub dzień);
5) próbę oszustwa lub oszustwo (np. plagiat pracy pisemnej, nieoddanie telefonu na
sprawdzianie);
6) świadome niereagowanie na niewłaściwe lub chuligańskie zachowania.
Naganę za -5p uczeń otrzymuje za:
1) dewastowanie sprzętu lub mienia szkoły;
2) próbę niszczenia lub fałszowania dokumentacji szkoły;
3) kradzież;

4) udział w bójce;
5) spożywanie alkoholu;
6) palenie papierosów (e-papierosów);
7) posiadanie lub używanie środków odurzających;
8) narkotyzowanie się
9) używanie wulgaryzmów
10) zachowanie naruszające godność innego człowieka.
11)W paragrafie 30l „Promowanie” dodaje się zapisy po ustępie 7.:
1) „Uczeń otrzymuje nagrodę za 100% frekwencję, jeżeli suma pojedynczych opuszczonych
godzin w ciągu semestru nie przekracza 4 (dla klas I-III), 5- dla klas IV-VI, 7 – dla klas VIIVIII”;
2) „Uczniowie wyróżniający się w nauce, którzy otrzymali średnią przynajmniej 4,5
otrzymują nagrodę książkową z wpisem o następującej treści: „Nagroda dla ucznia….klasy…
- za dobre wyniki (średnia ocen 4,5 – 4,74)
- za bardzo dobre wyniki (średnia ocen 4,75 – 5,49)
- za celujące wyniki (średnia ocen 5,5 – 6,00) w nauce i …………..zachowanie.”;
3) „W szkole przewiduje się też nagrody za najwyższą średnią ocen, najwyższy
średni wynik egzaminu po klasie VIII (nie niższy niż 90%), najwyższe indywidualne
osiągnięcie sportowe, dyplomy sportowca, a dla uczniów kończących szkołę podstawową –
nagrodę za wieloletnią (minimum trzyletnią) wyróżniającą pracę społeczną na rzecz klasy,
szkoły czy organizacji uczniowskiej.”;
4)„Rodzice absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce (przynajmniej
5,00 i bardzo dobre zachowanie) otrzymują listy gratulacyjne, przewiduje się też wręczanie
podziękowań rodzicom, którzy wykazali się znaczącą współpracą z wychowawcą lub innymi
członkami RP na rzecz szkoły.”
§2
Rada Pedagogiczna przyjmuje zmiany w WO.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

