
Zmiany w Statucie Szkoły od 01.09.2021r. 

Rozdział 6  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

W § 35 dodaje się ustępy 3 i 4 o brzmieniu: 

„3. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

 4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 3: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w 

programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami z niepełnosprawnościami, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 

przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 

doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela współorganizującego określają odrębne 

przepisy." 

 

Rozdział 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

W §22 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: 

„3. Uczniom danego oddziału  klas IV - VIII organizuje się zajęcia wychowania do życia  

w rodzinie.  Dopuszcza się organizację zajęć z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.  



1) Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.3, jeżeli jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z  

udziału ucznia w zajęciach do 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym półroczu. 

2) Zajęcia, o których mowa w ust. 3  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia." 

 

Rozdział 4 Ocenianie Wewnątrzszkolne 

SKALA OCEN, KRYTERIA OCENIANIA I KSZTAŁCENIA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA 

W § 4 ustęp 4 dodaje się ustęp 11 o brzmieniu "Po przeprowadzonej diagnozie należy zamiast 

oceny wpisać w rubryce ocen literkę "d", a w komentarzu nazwę przedmiotu i liczbę 

uzyskanych procent."  

W § 4 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: 

"Częstotliwość oceniania przedmiotowego uzależniona jest od liczby godzin z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania. W związku z tym 

ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych w półroczu w stosunku do tygodniowej liczby 

godzin danego przedmiotu, według algorytmu: liczba godzin w tygodniu + 1:  

• 5 godzin w tygodniu  min. 6 ocen  

• 4 godziny w tygodniu  min. 5 ocen  

• 3 godziny w tygodniu  min. 4 ocen  

• 2 godziny w tygodniu  min. 3 ocen  

• 1 godzina w tygodniu min. 2 oceny " 

 

 

Rozdział 6 OW 

SKALA I KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 

Dotychczasowy §11 od punktu 5 otrzymuje brzmienie: 

Kryteria ocen zachowania 



1. Uczeń: 

1) Osiąga najwyższe wyniki w nauce zgodne z możliwościami i wkładem pracy. 

2) Usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia. Usprawiedliwia nieobecności w 

wyznaczonym czasie. 

3) Bierze aktywny udział w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, reprezentuje swoje 

osiągnięcia na forum szkoły i poza nią. 

4) Uzupełnia zaległości lekcyjne w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5) Jest zawsze kulturalny, życzliwy wobec innych w szkole (nie używa wulgaryzmów, 

potrafi kulturalnie dyskutować, dba o piękno mowy ojczystej). 

6) Dba o swój wygląd zewnętrzny, jest zawsze czysty i stosownie ubrany (nosi strój galowy 

w wyznaczone dni). 

7) Zawsze oddaje w terminie podpisane przez rodziców prace klasowe,  książki do 

biblioteki, sprzęt sportowy, strój chórzysty. 

8) Szanuje mienie szkolne i własność prywatną. 

9) Sumiennie wykonuje powierzone mu lub dobrowolnie podjęte obowiązki (dyżurni). 

10) Przestrzega zasad, regulaminów i zarządzeń dyrektora obowiązujących w szkole. 

11) Chętnie pomaga kolegom w nauce i sytuacjach życiowych, udziela pomocy osobom 

potrzebującym. 

12) Jest uczciwy i tolerancyjny. 

13) Reaguje na zło. 

14) Szanuje godność własną i innych. 

15) Inicjuje prace na rzecz zespołu /szkoły. 

16) Okazuje szacunek symbolom narodowym i prezentuje właściwą postawę podczas  

uroczystości szkolnych. 

17) Czynnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę     

18) Nie wagaruje i nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw  

19) Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące 

zagrożenie. 

20) Jest wolny od nałogów i wszelkich uzależnień (w tym Internet). Swoją postawą zachęca 

innych do naśladowania. 

21) Zna postać patrona szkoły oraz zna hymn państwowy i szkolny. 

22) Zachowuje się kulturalnie podczas lekcji oraz przerw. 

23) Zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych. 

24) W sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych. Konflikty rozwiązuje 

bez przemocy. 

 

 



Ocena z zachowania  liczba spełnionych kryteriów  

Wzorowe  22 – 24  

Bardzo dobre  19 – 21  

Dobre  16 – 18  

Poprawne  12 – 15  

Nieodpowiednie    7 – 11  

Naganne    1 –   6 

Uczeń, który niesprawiedliwi godzin nieobecnych, z urzędu otrzymuje ocenę nie wyższą niż 

poprawną. 

 

Rozdział 8 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

W § 14 ustęp 5 otrzymuje brzmienie  

"Nagrodę Dyrektora otrzymują: 

1) w kl. III uczniowie, wskazani przez wychowawcę klasy, którzy osiągają najwyższe 

wyniki i zachowują się wzorowo (liczbę nagradzanych z danego oddziału corocznie 

ustala dyrektor), 

2) w kl. IV – VIII uczniowie, którzy otrzymali wzorowe zachowanie i osiągnęli średnią co 

najmniej 5,50 (zaokrąglając do cyfry części setnych). "  

 

Rozdział 9 OW 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE  

UCHYLA SIĘ § 17  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z 

zajęć edukacyjnych. 

 


