
ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. 

PPŁK. J. WRYCZY W TUCHOLI    

z dnia 31.08.2022r. 

Zmiany w statucie związane są ze zmianami przepisów prawa oświatowego: 
 

Na podstawie  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021. poz. 1082) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1534 ze zmianami) 
 

W Statucie szkoły dokonuje się następujących zmian w 

 

ROZDZIALE VI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO:  

 

 

W § 23 ust 1  przyjmuje brzmienie  

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen 

bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ujętych w przedmiotowych zasadach 

oceniania 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych ujętych w przedmiotowych zasadach oceniania 

 

W § 25 ust 20  przyjmuje brzmienie  

1. Ocenę semestralną/roczną wyznacza średnia ważona, która jest obliczana na podstawie 

wag uzyskanych ocen cząsteczkowych. Zostały one zestawione w poniższej tabeli:  

Rodzaj Waga 

- praca klasowa, 

 - sprawdzian,  

- wypowiedź pisemna, 

 - laureat kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, laureat konkursu minimum 

gminnego  

5 

- projekt,  

- doświadczenie,  

- dyktando  

4 

- kartkówka,  

- odpowiedź ustna, 

- recytacja 

3 

- zadanie domowe,  

- aktywność na lekcji,  

- praca w grupie, 

-  laureat w konkursach na poziomie szkolnym   

2 

- zeszyt ,  

- ćwiczenia 

1 

 



 
Np. uczeń uzyskał oceny cząstkowe: praca klasowa 3; kartkówki 4, 4; projekt 5 

 

   
               

       
       dobry  

Poniższa tabela przedstawia interpretację wyników w naszej szkole: 

Średnia ważona  Ocena śródroczna i roczna 

Powyżej 5,65 Celujący 

5,64 – 4,65 Bardzo dobry 

4,64 - 3,65  Dobry 

3,64 - 2,65  Dostateczny 

2,64 - 1,65  Dopuszczający 

Oceny cząstkowe z następujących przedmiotów nie podlegają średniej ważonej w przypadku takich 

przedmiotów jak: technika, plastyka, muzyka, religia, wychowanie fizyczne. 

 
W § 25 ust 15 przyjmuje brzmienie  

 

We wszystkich klasach stosuje się ocenianie kształtujące (informacja zwrotna, samoocena, ocenianie 

koleżeńskie i inne). Ocena kształtująca również, podobnie jak oceny cząstkowe, stanowi wskazówkę 

do wystawienia oceny semestralnej i rocznej. 

 

W § 26 dodaje się ust. 8, który przyjmuje brzmienie:  

Zadana praca domowa podlega ocenie przez nauczyciela zgodnie z PZO. 

 

W § 27 ust 13, 14, 15, 16  przyjmują brzmienie:   

 

9. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wzorowo wywiązuje się  z obowiązku szkolnego,  

2) może stanowić wzór dla innych uczniów, 

3) ma wysoką kulturę osobistą,  

4) dba o schludny i estetyczny wygląd, 

5) nie narusza świadomie norm społecznych,  

6) działa zespołowo na terenie szkoły i poza nią, często z własnej inicjatywy, 

7) bierze udział  w pracach wolontariatu, samorządu szkolnego, godnie reprezentuje szkołę będąc 

członkiem pocztu sztandarowego,  

8) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

9) w okresie podlegającym ocenie nie opuścił godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych bez 

usprawiedliwienia i nie otrzymał negatywnych uwag za naruszenie regulaminów/kontraktów 

szkolnych  

10. Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się  z obowiązku szkolnego,  

2) jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń 

3) dba o schludny i estetyczny wygląd, 

4) nie narusza świadomie norm społecznych,  

5) działa zespołowo na terenie szkoły i poza nią, 

6) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

7) bierze udział w pracach o charakterze społecznym, często z własnej inicjatywy  

8) w okresie podlegającym ocenie nie opuścił godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych bez 

usprawiedliwienia i nie otrzymał negatywnych uwag za naruszenie regulaminów/kontraktów 

szkolnych 



11. Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się  z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania, 

2) mało angażuje się w życie szkoły, w większości jest do tego motywowany,  

3) jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, poza incydentalnymi uchybieniami,   

4) nie stwarza problemów wychowawczych, nie narusza świadomie norm społecznych,  

5) czasami jego wygląd budzi zastrzeżenia, nie jest schludny bądź estetyczny, 

6) w okresie podlegającym ocenie nie opuścił godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych bez 

usprawiedliwienia i nie otrzymał negatywnych uwag za naruszenie regulaminów/kontraktów 

szkolnych 

12. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się  z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania, 

2) mało angażuje się w życie szkoły, w większości jest do tego motywowany,  

3) jego kultura osobista budzi niekiedy zastrzeżenia,  

4) rzadko narusza świadomie normy społeczne,  

5) w okresie podlegającym ocenie opuszczał  godziny zajęć dydaktyczno – wychowawczych bez 

usprawiedliwienia i zdarzało mu się otrzymać negatywne uwagi za naruszenie 

regulaminów/kontraktów szkolnych 

6) bywa, że jego wygląd budzi zastrzeżenia, nie jest schludny bądź estetyczny. 

13. Ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

2) narusza zasady, regulaminy  ustalone w szkole,  

3) świadomie narusza normy społeczne 

4) prezentuje niska kulturę osobistą, w sposób arogancki odnosi się do kolegów i dorosłych na 

terenie szkoły,  

5) działa destrukcyjnie na grupę,  

6) odmawia współpracy podczas działań na rzecz szkoły/klasy,  

7) w okresie podlegającym ocenie opuszczał godziny zajęć dydaktyczno – wychowawczych bez 

usprawiedliwienia i otrzymał upomnienia i/lub  nagany wychowawcy lub dyrektora szkoły  

14. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

2) w sposób uporczywy narusza zasady, regulaminy  ustalone w szkole,  

3) oddziałuje destrukcyjnie na grupę rówieśniczą lub podejmuje działania mogące zagrażać 

zdrowiu i życiu, 

4) niszczy mienie szkoły, 

5) dopuścił się wykroczenia: wdawanie się w bójki, kradzieże, stosowanie używek (alkohol, 

papierosy, e-papierosy,  środki psychotropowe, wyłudzanie i zastraszanie)  

6) w okresie podlegającym ocenie opuścił  notorycznie  opuszcza godziny zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych bez usprawiedliwienia i otrzymał  nagany. 
 

W § 29 ust 13, 14, 15, 16  przyjmują brzmienie:   

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza specjalisty, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza specjalisty, na czas określony w tej opinii. 
 

 

 

 

 


