
Aneks do statutu szkoły 

Zmiany przyjęte uchwałą nr 6/2019 w dniu 7.11.2019r 

Zamiana 1 

W rozdziale IV „Szkolne zasady oceniania” § 27 pkt. 5. Ocenianie w klasach IV – VIII, 

wprowadza się następujące zmiany w pkt 7: 

Po zmianie: 

7) Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowo roczne nauczyciele wystawiają na podstawie 

średnich ważonych wyliczanych ze wszystkich ocen zaokrąglając średnie według przykładu: 

1,50 – ocena niedostateczna, a 1,51- ocena dopuszczająca.  

 

Zmiana 2 

W rozdziale XI „Prawa i obowiązki uczniów, nagrody i kary” § 50 pkt.6- srebrna tarcza, 

wprowadza się następujące zmiany w pkt 6: 

Po zmianie: 

6. Uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej mają możliwość otrzymania 
wyróżnienia w postaci „ Srebrnej Tarczy”. 
Srebrną tarczę otrzymać może absolwent, który spełnia dwa kryteria: 
a) uzyskał na świadectwie podsumowującym naukę w szkole podstawowej średnią z ocen 
przynajmniej 5,00 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. 
b) uzyskał średnią ze wszystkich części egzaminu po klasie VIII  co najmniej 80%. 

Zmiana 3 

W rozdziale IV „Szkolne zasady oceniania” § 50 i 52 pochwały i kary stosowane w szkole-  
wprowadza się następujące zmiany – dopisuje się w § 50 punkt 1.1 oraz w w § 52 punkt 2.1: 

Po zmianie: 

§ 50 

Nagrody stosowane w szkole: 

1. Za wyróżniające zachowanie uczeń może otrzymać: 

a) pochwałę wychowawcy wobec klasy lub szkoły, 

b) pochwałę dyrektora szkoły  na forum klasy lub szkoły, 

c) list pochwalny dyrektora  do rodziców, 

1.1 Za trzy pozytywne wpisy w dzienniku wychowawca zobowiązany jest udzielić uczniowi 

pochwałę wychowawcy 



 

§ 52 

Kary stosowane w szkole: 

1. Jeżeli rozmowy wychowawcze nie skutkują , wychowawca  może skorzystać z kar: 

a)  upomnienie wychowawcy 

b)  nagana wychowawcy 

c) upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy 

d) nagana dyrektora  w obecności wychowawcy 

2.  Wychowawca klasy decyduje o rodzaju kary biorąc pod uwagę stopień przewinienia  i 

cechy   osobowości ucznia. 

2.1 Za pięć negatywnych wpisów do dziennika wychowawca zobowiązany jest udzielić 

uczniowi upomnienie wychowawcy 

Zmiana 4 

W rozdziale XI „Prawa i obowiązki uczniów, nagrody i kary” § 50 pkt.2, wprowadza się dwa 

dodatkowe podpunkty: 

7. Za wybitne osiągnięcia sportowe nauczyciel wychowania fizycznego w uzgodnieniu z 
Radą Pedagogiczną może przyznać tytuł sportowca roku. 

8.Za 100% frekwencję w całym roku szkolnym uczeń otrzymuje dyplom i pochwałę 
dyrektora szkoły. 

 

 

 
 


