
Uchwała nr IIa/2021/2022 

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II                                                                          

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły podstawowej 

 

Na podstawie: art. 72 ust.1 oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z późn. zm.), ustala się, co następuje:  

 

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. W § 5 ustępie 1, punkcie 13) podpunkcie c) usunięto zapis „i pro-wspólnotowych”.  

2. W Rozdziale 3 Organy szkoły § 14 przenumerowano na  § 14A 

3. W § 21 ustęp 9 przyjął brzmienie: 

„9. Przerwy między lekcjami są 5 – minutowe, po 3 i 6 lekcji 10 minutowe oraz dwie 

dłuższe następujące po sobie 20 minutowe.” 

4. W §31 Stołówka  

1) ustęp 2 przyjął brzmienie:  

„2. Stołówka szkolna funkcjonuje w godzinach 11:05 – 13:30 i zapewnia uczniom 

higieniczne warunki spożywania posiłków.” 

2) Ustęp 4 przyjął brzmienie: 

„4.  Dzieci z klas I-III spożywają posiłki w obecności wychowawcy lub innego 

nauczyciela.” 

 

5. W § 46 ustępie 7 punkcie 6) usunięto zapis „ w tym oddziałów gimnazjalnych”, 

6. W § 49 ustępie 1, punkcie 3) i 5) usunięto zapis: „o których mowa w art. 13 ust. 3”, 

7. W § 50 ustęp 1, punkt 1) podpunkt b) przyjął brzmienie: 



 „b) Wychowawca oddziału danej klasy w czasie spotkań, o których mowa w §28 

wręcza rodzicom informacje na piśmie dotyczące tylko i wyłącznie ich dziecka i 

potwierdza obecność rodziców na zebraniu na liście obecności,” 

8. W § 51 

1)  ustęp 1, punkt 1) przyjął brzmienie: 

„1) Sprawdziany (testy wiedzy i umiejętności z przerobionego działu oraz dłuższe prace 

pisemne)” 

2) Ustęp 4 przyjął brzmienie: 

„4. Sprawdzone i ocenione sprawdziany są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 

1) uczniowi do wglądu, w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które 

mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w 

danym oddziale. 

a) Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje od nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania 

przez ucznia z wyłączeniem usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela. 

b) Uczniowi udostępniana jest tylko jego własny sprawdzian. 

c) Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których 

nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione sprawdziany wszystkim 

obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest 

udostępnienie uczniowi sprawdzonego i ocenionego sprawdzianu w 

czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie 

obecny i krótkie jej omówienie z uczniem. 

d) Po zapoznaniu się ze sprawdzonym i ocenionym sprawdzianem oraz 

po jego omówieniu z nauczycielem uczeń zabiera go do domu i 

udostępnia rodzicom. 

e) Podpisany przez rodzica sprawdzian zwracany jest na następnej 

lekcji. 

f) Sprawdziany przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. 

3) Ustęp 9 przyjął brzmienie:  



„9. Ilość ocen cząstkowych w półroczu jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin 

danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki: 

1) 1 godz. tygodniowo – co najmniej trzy oceny, 

2) 2 godz. tygodniowo – co najmniej cztery oceny, 

3) 3 godz. tygodniowo – co najmniej pięć ocen, 

4) 4 godziny tygodniowo- co najmniej sześć ocen, 

5) 5 godz. tygodniowo – co najmniej osiem ocen.” 

 

4) Ustęp 11 przyjął brzmienie:  

„11. Stosowanie plusów (+) i minusów (-) za aktywność podczas lekcji należy do 

indywidualnych ustaleń nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Uzyskiwane 

plusy i minusy mogą być zapisywane w dzienniku elektronicznym lub dokumentacji 

nauczyciela. Przeliczanie na poszczególne oceny każdy nauczyciel ustala 

indywidualnie. 

 

5) Ustęp 14 przyjął brzmienie:  

„14. Liczba sprawdzianów: 

1) W oddziałach I- VI uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia i najwyżej trzy 

w ciągu tygodnia. 

2) W oddziałach VII – VIII uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia i najwyżej 

cztery w ciągu tygodnia.”  

6) W ustępie 19 sformułowania „prace klasowe i wypracowania” zastąpiono wyrazem 

Sprawdziany. 

7) Dodano ustęp 22 o brzmieniu: 

„22 W celu informacyjnym w dzienniku stosuje się zapis „brak” dla ucznia, który 

nie pisał sprawdzianu, nie oddał zadanej pracy lub nie zaliczył wymaganej 

aktywności.  

1) Ocena uzyskana z zaliczonego sprawdzianu zastępuje wyraz „brak”, 



2) Ocena uzyskana z zadanej pracy lub określonej aktywności ucznia nie zastępuje 

słowa „brak”. Zostaje ono wstawione w nawias, a uzyskana ocena wpisana jest 

przed nim.” 

9. W §52  

1) w ustępie 11 punkt 1) przyjął brzmienie: 

„11. Podane w tabeli średnie ważone są jedynie informacją dla nauczyciela przy 

ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

Średnia ważona     Stopień cyfrowo    Stopień słownie  

1) 5,7 – 6                           6                        celujący” 

2) Ustęp 13 przyjął brzmienie: 

„13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki 

i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.” 

10. §53 Zasady oceniania wychowania fizycznego przyjął brzmienie: 

1. “Ocenianie wychowania fizycznego ma na celu gromadzenie informacji o uczniu, 

monitorowanie sprawności i aktywności fizycznej ucznia, postępu i jego uzdolnień. 

Informuje o efektywności procesu kształcenia. Jako integralna część procesu 

nauczania – uczenia się, powinno służyć wspieraniu kariery szkolnej ucznia i 

motywowaniu go do systematycznej pracy. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami 

edukacyjnymi oraz przedmiotowymi zasadami oceniania, co potwierdza wpisem do 

dziennika lekcyjnego, a uczniowie potwierdzają podpisem na przygotowanej liście. 

3. Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu 

uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły, o czym rodzice są powiadomieni 

na pierwszym zebraniu przez wychowawcę klasy. 

4. Uczeń w ciągu całego roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie 

zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.  



5. Przez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy aktywny udział w lekcji w stroju 

sportowym: obuwie sportowe (wiązane lub na rzep), biała koszulka, czarne lub 

granatowe spodenki (dres – dotyczy zajęć z terenie). 

6. O postępach ucznia rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do 

dziennika elektronicznego. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wiadomości i umiejętności 

pod uwagę brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

8. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub końcoworoczną, biorąc pod uwagę 

oceny z poszczególnych obszarów. 

9. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych nie jest równoznaczne z 

otrzymaniem oceny celującej na półrocze lub na koniec roku szkolnego. 

10. Art. 44 Ustawy o systemie oświaty (Oceny klasyfikacyjne dla laureatów konkursów 

i olimpiad) nie dotyczy uczniów biorących udział w lekcjach wychowania 

fizycznego, ponieważ nie ma konkursów ani olimpiad przedmiotowych z 

wychowania fizycznego przeprowadzanych przez kuratora oświaty.  

11. Trenowanie w klubie sportowym nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

celującej na półrocze lub na koniec roku szkolnego.  

12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W przypadku 

zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”. 

13. Uczeń posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji. 

14. Po przekazaniu nauczycielowi pisemnej prośby rodzic ucznia zwolnionego z zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza może zwolnić swoje dziecko z 

uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, jeśli lekcje te są pierwszymi lub 

ostatnimi zajęciami w danym dniu. Rodzic może zwolnić dziecko z lekcji 

wychowania fizycznego sporadycznie, np. z powodu zaplanowanej wizyty u lekarza 

lub ważnych spraw rodzinnych. Nagminne zwalnianie ucznia z zajęć 

obowiązkowych przez rodzica będzie niezwłocznie zgłaszane do dyrektora szkoły.  



15. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni 

specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania.  

16. Obszary podlegające ocenianiu to systematyczność, aktywność, umiejętności, 

wiadomości i aktywność dodatkowa. 

17. W przypadku nieobecności (z przyczyn losowych), uczeń opuścił sprawdzian, 

powinien niezwłocznie po powrocie do szkoły ustalić z nauczycielem termin 

zaliczenia. 

18. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z wychowania fizycznego z obszarów wiadomości 

i umiejętności. Pozostałe obszary – systematyczność i aktywność ucznia na lekcjach 

– są wynikiem pracy ucznia w ciągu półrocza lub roku szkolnego i nie podlegają 

poprawie. W przypadku egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego uczeń może 

poprawić ocenę tylko z obszaru wiadomości i umiejętności, które były przedmiotem 

nauczania. Egzaminy te mają przede wszystkim formę zadań praktycznych (nie 

tylko z umiejętności ruchowych). Zasady przeprowadzania egzaminów powinny 

być doprecyzowane w przedmiotowych zasadach oceniania oraz w statucie szkoły.  

19. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w 

formie do wyboru przez ucznia, są prowadzone przez innego nauczyciela niż 

nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-

lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący 

zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie wyboru przez ucznia.  

11. W §55 ustęp 17 przyjął brzmienie: 

„17. Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić następujące kryteria: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który systematycznie wypełnia wszystkie zawarte 

w kryteriach wymagania i może być wzorem dla innych uczniów.  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w 

kryteriach,        

a w realizacji niektórych wyróżnia się.  



3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w większości spełnia wymagania zawarte  w 

kryteriach, ale nie wyróżnia się.  

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w stopniu zadowalającym spełnia 

wymagania zawarte w kryteriach.  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia wymagania 

zawarte w kryteriach, narusza obowiązujące normy zachowania szkolnego.  

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w 

kryteriach, a ponadto nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę 

środków zaradczych, wchodzi w kolizję z prawem.”   

12. W §58  

1) ustęp 4 punkt 2) przyjął brzmienie: 

„2) rodziców ucznia: 

a) oddziałów I-III oraz wymienionych w ustępie 3 pkt 2 poprzez wpis w dzienniku 

elektronicznym, 

b) wymienionych w ustępie 3 pkt 1 w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców 

uczniów poszczególnych oddziałów prowadzonych przez wychowawcę z 

potwierdzeniem odbioru. Dokument jest przechowywany w dokumentacji 

wychowawcy.” 

2) W ustępie 9 po sformułowaniu IV-VIII usunięto zapis „i gimnazjalnych”. 

13. W §62 ustęp 8 przyjął brzmienie: 

„8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.” 

14. W §68 ustęp 3 przyjął brzmienie: 

„3. Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły: 

1) Uczeń ma obowiązek dbać o swój schludny, estetyczny i skromny wygląd. 

2) Obuwie zamienne w postaci obuwia sportowego typu tenisówki, trampki, adidasy, 

na płaskiej podeszwie, która musi być czysta i nie może być śliska; 



3) Strój galowy składający  się z białej bluzki/koszuli oraz ciemnej spódnicy 

przynajmniej do połowy uda/spodni obowiązuje w następujących sytuacjach: 

a) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) Obchody świat narodowych: 3 maja, 11 listopada , 

c) Dzień patrona Szkoły, 

d) Egzaminy zewnętrzne, 

e) Podczas reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych,  

f) Innych sytuacjach wynikających ze szczególnych okoliczności.  

4) Zabrania się: 

a) noszenia krótkich spodenek oraz spódniczek powyżej połowy uda; bluzek, 

koszulek i sukienek na cienkich ramiączkach, odsłaniających dekolt oraz 

brzuch;  

b) robienia wyzywającego makijażu, manicure oraz tatuaży; 

c) farbowania włosów; 

d) noszenia biżuterii, która może zagrażać bezpieczeństwu ucznia, przede 

wszystkim w czasie lekcji wychowania fizycznego; 

e) przynoszenia do szkoły przedmiotów i noszenia strojów świadczących o 

przynależności do grup subkulturowych.” 

15. W §71 ustępie 1 punkcie 2) w nawiasie dodano zapis „średnia co najmniej 4,75”.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu.  

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


