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Uchwała Nr 4/2021/2022 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej 

z dnia 6.04.2022 r. 

w sprawie nowelizacji w statucie  

8-letniej Szkoły Podstawowej 

 im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017r. Poz. 59 z późn. zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
§ 1. W statucie 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni 

Kościelnej wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 4 ust.3 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

 
7) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
zasad higieny psychicznej; 
 

2) Uchyla się § 5; 
 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
 
§6. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach lekcyjnych, 
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 
 

4) § 18 otrzymuje brzmienie: 
 

§ 18. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych 
i dodatkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.  

 
5) § 20 otrzymuje brzmienie: 

 
§ 20. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć są następujące:  

1. z chwilą wejścia do budynku szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod 
opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego 
zajęcia;  

2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:  
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a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,  
b. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 
dyżurowania,  
c. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 
obowiązujących w tych pomieszczeniach,  
d. sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku 
(w przypadku uczniów kl. I–III) lub na inne zajęcia, 
e. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania 
pomocy medycznej,  

f. zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.  

3. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 
wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali 
gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;   

4. szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować 
działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować 

oprogramowanie zabezpieczające.  
 

6) w § 25 ust.3 otrzymuje brzmienie:  
 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 
tego orzeczenia lub opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, 

 
7) w § 25 ust.24 otrzymuje brzmienie:  

 
24) W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, w miarę potrzeb 

specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.   
 

8) w § 44 ust.3 otrzymuje brzmienie:  
 

3. Szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniom klasy I-III. 
 

9) w § 44 ust.4 otrzymuje brzmienie:   
 
4. Organizuje się Dzień Otwarty Szkoły dla rodziców i przyszłych uczniów klas I. 
W wyznaczonym dniu i godzinie zaproszeni są przyszli pierwszoklasiści wraz z rodzicami. 
Spotkanie przygotowują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. W uzasadnionych 
sytuacjach Dzień Otwarty odbywa się na innych zasadach. 
 

10) w § 45 ust.1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
 
„5) przerwa obiadowa dla uczniów klas 1-3 ustalana przez wychowawców oddziałów 
na podstawie zaleceń dyrektora szkoły;  
 

11) w § 45 ust.2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 
 
1) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 
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Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów.  
 

6) w § 45 ust.2 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

1) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza 
się na koniec półrocza oraz na koniec roku szkolnego. Poza oceną opisową stosuje się 
znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców 
o osiągnięciach dziecka; 

 
7) w § 45 ust.2 pkt 13) otrzymuje brzmienie: 

 
13) każdemu dziecku szkoła zapewnia w miarę możliwości udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami; 
 

8) w § 52 ust.9 uchyla się pkt 3); 
  

9) w § 52 ust.9 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 

5)  opiniuje organizację pracy szkoły; 
 

10)  w § 53 ust.8 uchyla się pkt 9);  
 

11)  w § 54 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
 

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Przedstawiciele SU są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

 

12)  w § 54 ust.5 uchyla się pkt 7); 
  

13)  w § 68 pkt. 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:  
 

2) Dziennik zajęć specjalistycznych dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych;  

 

14)  w § 68 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
3. Dziennik zajęć specjalistycznych zawiera:  

 

15)  w § 68 ust.3 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
 

4) Program zajęć specjalistycznych; 
 
 

16)  w § 68 ust.3 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

6) wykaz tematów poszczególnych zajęć, data oraz podpis nauczyciela potwierdzający 
ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach; 
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17)  w § 68 ust.3 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 
 

7) realizacja zajęć: wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem 
oddziału klasowego; 

 

18)  w § 68 ust.5 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

 
11) zestawienie proponowanych ocen zachowania – półrocze; 

 

19)  w § 68 ust.5 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

 
12) zestawienie proponowanych ocen zachowania – końcoworoczne; 

  
20)  w § 69 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

 

5. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespół wychowawczy 
opracowuje klasowe programy na dany rok szkolny.  

 
21)  w § 71 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – koordynator. 

 
22)  w § 78 uchyla się pkt 13);  

 

23)  w § 78 uchyla się pkt 14);  
 

24)  w § 79 ust.3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
 

1) w klasach VII-VIII: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 
samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 
szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej: pogłębianie informacji 
o zawodach, zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, zapoznanie 
z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego. 
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g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, 
zdrowotne, emocjonalne, rodzinne, 

j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

25)  w § 83 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
 
2) bibliotekę, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy; 

 
26) w § 84 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Punktowe Zasady 
Oceniania Zachowania 

 

27)  w § 84 ust.9 otrzymuje brzmienie: 

9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane 
są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

 
28)  w § 84 uchyla się ust.11; 

 
29)  w § 84 ust.22 uchyla się pkt 2);  

 
  

30)  w § 85 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 
działalności innowacyjnej za zgodą rady rodziców. 

 
31)  w § 85 uchyla się ust.4; 

 
32)  w § 87 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

 
5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy 
zatwierdzony przez dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej.  

 

33)  w § 87 uchyla się ust.8; 
 

34)  w § 87 uchyla się ust.17; 
 

35)  w § 88 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

4. Posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem pracy stołówki. 
 

36)  w § 88 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
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4. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca przelewem 
na rachunek szkoły. 

 
37)  w § 90 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

 
8. Pierwsze posiedzenie zespołu powołuje dyrektor. 
 

38)  w § 90 uchyla się ust.9;  
 

39)  w § 90 ust.10 otrzymuje brzmienie: 
 
10. Zebrania są protokółowane. 

 

40) w § 91 ust.2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
 

4) zespół nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego – nauczyciele przedmiotów: 
matematyka, informatyka, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, technika; 
 

41)  w § 91 ust.2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 
 

12) zespół wychowawczy: wychowawcy  klas, nauczyciele współorganizujący kształcenie, 
pedagog, psycholog i inni nauczyciele w zależności od potrzeb;  

  
42)  w § 92 uchyla się ust.1; 

  
43)  w § 92 uchyla się ust.5;  

 
44)  w § 92 uchyla się ust.9; 

  
45)  w § 92 uchyla się ust.16; 

  
46)  w § 94 uchyla się ust.12; 

  
47)  w § 94 uchyla się ust.15; 

  
48)  w § 94 uchyla się ust.16;  

 
49)  w § 109 pkt 9a) otrzymuje brzmienie: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 
terapeutycznym; 

  
50)  w § 111 ust.4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

 
3) prowadzi dokumentację związaną z pomocą psychologiczno – pedagogicznej 
uczniów m.in z opiniami i orzeczeniami; 
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51)  w § 112 ust.12 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia udziela pierwszej pomocy. O zaistniałej 
sytuacji powiadamia rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadamia 
dyrektora szkoły; 

 
52)  w § 116 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

 
6) prowadzenie dokumentacji zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

 
53)  w § 116 pkt 8) otrzymuje brzmienie: 

 
7) Nadzór nad pracami komisji konkursów przedmiotowych; 

 
54)  w § 116 uchyla się pkt 17);  
 
55)  w § 128 ust.1 pkt 18) otrzymuje brzmienie: 

 

18) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 
komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka obcego po otrzymaniu 
decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 
stanowiącego wniosek o takie zwolnienie lub orzeczenia poradni psychologiczno 
– pedagogicznej; 

 
56)  w § 128 ust.1 pkt 22) otrzymuje brzmienie: 

 

22) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach półrocznych/końcoworocznych na 
dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a o ocenach 
niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej; 
 

57)  w § 130 uchyla się ust.2; 
 

58)  w § 130 uchyla się ust.3; 
 

59)  w § 132 pkt.5 otrzymuje brzmienie: 
 

5) spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych; 

 
60) w § 132 pkt.6 otrzymuje brzmienie: 

 
6) używać podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń 

komunikacyjnych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są 
za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub nauczyciela uczącego; 
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61)  w § 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
2. Dozwolone jest noszenie strojów nieodkrywających bioder, brzucha, pośladków, 

ramion oraz dekoltów. 
 

62)  w § 133 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

3. Zabrania się farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci kolorowym lakierem. 
 
 

63)  w § 133 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach 
obcych oraz emblematów i symboli propagujących przemoc, nietolerancję i niezdrowy styl 
życia. 

 
64)  w § 140 ust. 1 uchyla się pkt.3; 

 
65)  w § 140 ust. 3 uchyla się pkt.3; 

 

66)  w § 141 pkt.2a otrzymuje brzmienie: 
 

a) półroczne - na koniec pierwszego półrocza i końcoworoczne – na zakończenie roku 
szkolnego, 

 

67)   w § 143 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 
2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie 
wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz 
przekazuje zalecenia do poprawy. 

 
68)  § 144 uchyla się; 

 
69)  Dział XIII Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:  

 

System oceniania IV - VIII 
 

70)  w § 145 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

 2. Stopnie bieżące i klasyfikacyjne półroczne zapisuje się w dokumentacji 
pedagogicznej w postaci cyfrowej.  

 
71)  w § 145 ust.5 otrzymuje brzmienie:   

 
5. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 
edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych. Wprowadza się szczegółowe 
wyjaśnienia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych:  

a) stopień niedostateczny – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia standardów 
osiągnięć edukacyjnych: 
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- w zakresie podstawowej wiedzy braki są duże, nie rokują nadziei na ich 
usunięcie i uniemożliwiają kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej, 
- uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności określonych programem nauczania, 
- postawą swoją uczeń okazuje niechęć do nauki lub jest bierny pomimo 
motywacji stosowanej przez nauczyciela, 
 
b) stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wymagania, obejmujące treści nauczania niezbędne w dalszym 
uczeniu się danego przedmiotu oraz potrzebne w życiu, 
-uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak może usunąć w dłuższym okresie 
czasu, 
- postawa ucznia na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest 
w stanie wykonywać proste zadania, wymagające zastosowania podstawowych 
umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie, 
-uczeń korzysta z pomocy w nauce oferowanej mu przez szkołę. 

  
c) stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wymagania, obejmujące treści nauczania o niewielkim stopniu 
trudności, przystępne, często powtarzające się w programie nauczania, 
- wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, ale opanował podstawowe 
fakty i pojęcia, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 
- uczeń potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji lub samodzielnie 
wykonać proste zadania, 
- wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, 
- jego aktywność na lekcjach jest rzadka. 
 
d) stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wymagania, obejmujące treści istotne w strukturze przedmiotu 
i bardziej złożone, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
- uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, zna definicje, fakty, pojęcia, 
stosuje język przedmiotu, 
- uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł 
informacji, 
- inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania 
o pewnym stopniu trudności i rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe, 
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 
- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych, 
- wykazuje się aktywnością na lekcjach. 
 
e) stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wymagania, obejmujące pełen zakres treści określonych 
programem nauczania: treści trudne, złożone, ważne, 
- posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych 
sytuacjach, wykorzystując różne źródła wiedzy oraz łączy wiedzę z pokrewnych 
przedmiotów, 
- potrafi dotrzeć do innych źródeł informacji, 
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- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, 
posługując się nabytymi umiejętnościami, 
- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych, 
wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego 
przedmiotu, 
-wykonuje zadania dodatkowe, 
Jest aktywny na lekcjach. 
 
f) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: 
- zna treści, które stanowią efekt jego pracy, wynikają z indywidualnych 
zainteresowań, 
- łączy wiedzę z różnych przedmiotów, 
- dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem poszukiwań 
i przemyśleń, 
- uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji i potrafi zdobywać wiedzę, 
- samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji, jak 
i w pracy pozalekcyjnej, 
- wyraża krytyczny stosunek do określonych zagadnień i potrafi udowodnić 
swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji. 

 
72)  w § 145 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany 
będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 
fizycznego   przede wszystkim systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 
jego aktywność  w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej.    

 

73)  w § 146 ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
 

   8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji. 

 
74)  w § 146 uchyla się ust.2. 

 

75)  w § 146 ust.7 otrzymuje brzmienie: 
 

7. Każdy sprawdzian uczeń zobowiązany jest zaliczyć w przeciągu dwóch tygodni od 
omówienia sprawdzianu przez nauczyciela na lekcji. W przypadku ponownej nieobecności 
ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie 
polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach 
uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

 
76)  w § 146 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

 

8. Uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w formie ustalonej 
z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując 
w rubrykę ocen „ -”.  
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77)  § 146 ust.9 uchyla się; 

 
78)  § 146 ust.10 uchyla się; 

 

79)  § 146 ust.11 uchyla się; 
 

80)  w § 146 ust.17 otrzymuje brzmienie: 
 

17. Nauczyciel ma obowiązek omówić i zapoznać uczniów z ocenami ze sprawdzianu 
w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie tego terminu 
w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

 

81)  Dział XIII rozdział 8 przyjmuje brzmienie:  
 

System oceniania I - III 
 

82)  Dział XIII rozdział 11 przyjmuje brzmienie: 
 

Klasyfikacja półroczna i końcoworoczna 

 
75) § 150  otrzymuje brzmienie: 

           1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego i kończy się, nie później niż 
do końca stycznia, a drugie trwa od zakończenia pierwszego półrocza do zakończenia roku 
szkolnego. 

3. Klasyfikacja półroczna i końcoworoczna  polega na okresowym podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                                 
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 
w niniejszym statucie. 

4.  Klasyfikowanie półroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 
pierwszego półrocza.  

5. Ocenianie klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi 
wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu, natomiast  
ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, które wspomogą go w uczeniu 
się, poprzez wskazanie, co  robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 
planować zdobywanie wiedzy. 

6. Półroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
a półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

7. Podstawą  do  wystawienia  półrocznej  i  końcoworocznej  oceny  klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych jest poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.  



 

12 
 

8. Półroczna i końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na podstawie ocen 
bieżących  otrzymanych przez ucznia podczas procesu zdobywania wiedzy i umiejętności oraz 
aktywności lekcyjnej i pracy z własnej inicjatywy. 

9.   Uchyla się. 
10. Ustalone przez nauczyciela półroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne 

z poszczególnych  zajęć edukacyjnych nie mogą być zmienione przez radę pedagogiczną, 
natomiast klasyfikacyjna ocena z zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę może być 
uchylona i zmieniona przez radę pedagogiczną po stosownym uzasadnieniu. 

 

11. Uchyla się; 

12. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 
ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

13. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani 
na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego 
do oceny bieżącej lub półrocznej. 

 

76) § 151 otrzymuje brzmienie: 

    §151. Przed półrocznym i końcoworocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów 
o przewidywanych dla niego półrocznych i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych w terminie na jeden miesiąc w przypadku ocen niedostatecznych, a dwa 
tygodnie dni w przypadku pozostałych ocen.  

77) § 152 uchyla się; 

78) § 153 otrzymuje brzmienie: 

     §153. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

80) § 156 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

     1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z 6 kwietnia 2022r.  
  
  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej  
 

                                                                                                        Ewa Chrabołowska 


