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STATUT – ZMIANY/2020-2021/UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ – 31.08.2020r. 

§ 1. Zmiany dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego (Rozdział 10) 

1. W § 46. ust. 7. skreśla się wyrażenie: „w klasyfikacji rocznej”; zatem ust.7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania, określające poziom wymagań:” 

2. W § 47. ust. 2 pkt 4 dopisuje się po przecinku wyrażenie: „z zastrzeżeniem, że minimalna ilość 

ocen dla przedmiotu wychowanie fizyczne to 4 oceny”; zatem pkt 4 brzmi: 

„4) cztery i więcej godzin tygodniowo - 6 ocen, z zastrzeżeniem, że minimalna ilość ocen dla 

przedmiotu wychowanie fizyczne  to 4 oceny.” 

3. W § 47. ust. 4. skreśla się wyraz „uchylony” i wprowadza się punkty i litery: 1a-f, 2a-d, 3a-d, 4, 5: 

a) zatem pkt 1 lit. a-f otrzymują brzmienie: 

„1) W pracy pisemnej ocenie podlega:  

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

e) język, 

f) estetyka zapisu;” 

b) zatem pkt 2 lit. a-d otrzymują brzmienie: 

„2) W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu;” 

c) zatem pkt 3 lit. a-d otrzymują brzmienie: 

„3) Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie  podlegają 

następujące umiejętności:  

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

b) efektywne współdziałanie, 

c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.” 

d) zatem pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) Ocenione prace uczniów przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.” 
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e) zatem pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

 „5) Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych 

sprawdzianów wiadomości.” 

4. W § 49. uchyla się ust. 1. pkt 1-6 oraz ust. 2. W § 49. uchyla się ust. 6 - 11, 17-19 oraz ust. 24. 

5. W § 50. uchyla się ust. 10. 

6. W § 50. ust. 11. skreśla się wyrażenia: „zapis ust.10 i”; zawarte w § 44; biorąc pod uwagę 

elementy zachowania zawarte w tym paragrafie”; zatem ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Wychowawca klasy, w oparciu o ogólne kryteria ocen zachowania, ocenia zachowanie uczniów 

raz w miesiącu.” 

8. W § 50. ust. 18. skreśla się wyraz: „prawa” oraz zapis: „Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” i 

zastępuje się zapisem: „Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” oraz uzupełnia się zapis o: „w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń”; zatem ust. 18 otrzymuje brzmienie:  

„18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak 

niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:”   

9. W § 50. ust. 18:  

a) w pkt 1 skreśla się wyrażenie „zajmujący w Szkole stanowisko kierownicze” i zastępuje się zapisem: 

„wyznaczony przez dyrektora szkoły”; zatem pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; ” 

b) w pkt 2 skreśla się wyraz: „klas” i zastępuje się wyrażeniem: „oddziału”; zatem pkt 2 otrzymuje 

brzmienie:  

„2) wychowawca oddziału;” 

c) w pkt 3 skreśla się wyrażenie: „wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie” i zastępuje się zapisem: „nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale”; ”; zatem pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;” 

10. W § 50. ust. 19. skreśla się wyrażenie: „proponowanej przez wychowawcę” i zastępuje zapisem: 

„ustalonej wcześniej”; zatem ust. 19 otrzymuje brzmienie:  
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„19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny.”   

11. W § 50. ust. 20. skreśla się wyrażenie: „prac” i zastępuje wyrażeniem: „posiedzenia”; zatem ust. 

20 otrzymuje brzmienie:  

„20. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia 

zawierający:”   

12. W § 50. ust. 20: 

a) w pkt 1 skreśla się zapis: „skład komisji” i zastępuje się wyrażeniem: „imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji”; zatem pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;” 

b) w pkt 4 dodaje się wyrażenie: „klasyfikacyjną”; zatem pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.” 

13. W § 57. skreśla się ust. 3. 

14. W § 59. ust. 1. skreśla się wyraz: „prawa” oraz zapis: „Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” i 
zastępuje się zapisem: „Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”; zatem ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” 

15. W § 59. ust. 2. skreśla się wyraz: „prawa” oraz uzupełnia się zapis o: „Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.”; zatem ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, 

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.” 

16. W § 59. ust. 3. uzupełnia się zapis w nawiasie o wyrażenie: „(prawnymi opiekunami)”; zatem ust. 

3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).” 

17. W § 59. ust. 4. wyrażenie „edukacji przedmiotowej”  zastępuję się wyrażeniem „zajęć 

edukacyjnych”; zatem ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
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„4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z zajęć edukacyjnych wchodzą:” 

18. W § 59. ust. 3. pkt 3 skreśla się zapis: „dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego 

typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne” i zastępuje się zapisem: „nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.”; zatem pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.”   

19. W § 59. ust. 8. skreśla się zapis: „Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, 

termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.”, zastępuje się zapisem: „Ze sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności:” oraz dodaje pkt 1-6 w brzmieniu:  „1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był 

przeprowadzony sprawdzian;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu;  

4) imię  i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.”’ zatem ust. 8 pkt 1-6 otrzymują brzmienie: 

„8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.” 

20. W § 59. ust. 9. skreśla się zapis: „pkt 7” i zastępuje się zapisem: „ust. 8” oraz uzupełnia się zapis o:  

„i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia.”; zatem ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.” 

21. W § 59. ust. 10. skreśla się zapis: „pkt 2” i zastępuje się zapisem: „ust. 2”; zatem ust. 10 

otrzymuje brzmienie:  

„10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez  Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).” 

22. W § 59. ust. 11. dodaje się skrót wyrazu ustęp: „ust.”; zatem ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych  uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.” 
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§ 2. Zmiany dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego (Rozdział 4) 

1. W § 16. Dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Szczegółowy sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa Regulamin 
szkolnego wolontariatu.” 

§ 3. Zmiany do Statutu zostały przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2020r. 

 

 

 

 

 

 


