
Uchwała Nr 9/IV/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 

z dnia 26 września 2018 r. 

 

 

w sprawie: zmian w Statucie Szkoły  

 

 Na podstawie Art. 80 ust. 2 pkt 1 i Art. 82 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 24 

maja 2018 r. (Dz.U.2018.996), Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

§1 

W Statucie Szkoły w Rozdziale X wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §62 ust. 2 pkt 1 po zapisie „z możliwym stosowaniem dodatkowych symboli” 

dodaje się zapis „0 – nieobecność na pracy klasowej” oraz zapis „nb – nieobecność na 

pracy pisemnej” zastępuje się zapisem „nb – nieobecność podczas innej niż praca 

klasowa formie sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów”. 

2. W §63 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen bieżących. Każda ocena jest 

brana pod uwagę.”. 

3. W §63 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Ocenom bieżącym przypisuje się wagi w zależności od sposobu sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów. Uczeń może otrzymać stopnie z wagą 3, 2 lub 1.”. 

4. W §65 ust. 1, pkt 6 przyjmuje brzmienie:  

„6) prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda, kartkówki lub 

zadania;”. 

5. W §65 ust. 5 przyjmuje brzmienie: 

„5. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia uczniów różnymi sposobami 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia: 

1) prace klasowe (oceny z wagą 3): 

a) są zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem z podaniem uczniom 

wymagań edukacyjnych i wpisane do dziennika lekcyjnego, 

b) są poprzedzone powtórzeniem, 

c) są sprawdzone, udostępnione do wglądu uczniom i omówione w terminie do 

2 tygodni, 

d) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa, 

a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3 prace klasowe; 

2) sprawdziany (oceny z wagą 2): 

a) są zapowiedziane i wpisane do dziennika lekcyjnego, 

b) obejmują wymagania edukacyjne z 2-3 tematów lekcji, 

c) trwają od 15 do 25 minut, 
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d) są sprawdzone, oddane uczniom (uczniowie wklejają prace do zeszytu 

przedmiotowego) i omówione w terminie do jednego tygodnia, 

e) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony tylko jeden 

sprawdzian/praca klasowa, z zastrzeżeniem ust.14; 

3) kartkówki (oceny z wagą 1): 

a) obejmują wymagania edukacyjne z ostatniego tematu lekcji, 

b) trwają do 10 minut, 

c) nie muszą być zapowiedziane, 

d) są sprawdzone, oddane uczniom (uczniowie wklejają prace do zeszytu 

przedmiotowego) i omówione w terminie do jednego tygodnia; 

4) egzaminy próbne ujęte w planie pracy Szkoły: 

a) przeprowadzane są w ciągu trzech kolejnych dni roboczych; 

b) jeżeli egzaminy odbywają się w ciągu minimum 2 dni w danym tygodniu, to 

w tym tygodniu nie mogą odbywać się żadne prace klasowe; 

c) są sprawdzone, udostępnione do wglądu uczniom i omówione w ciągu 3 

tygodni.”. 

6. W §65 uchyla się ust. 7.  

7. W §65 po ust. 6 dodaje się ust. 7, 7a i 7b w brzmieniu: 

„7. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczniowi nieobecnemu 

na pracy klasowej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisujemy symbol 0. 

Nieobecność ta ma wpływ na średnią ocen bieżących. 

7a. Uczniowi nieobecnemu na pracy pisemnej, innej niż praca klasowa, 

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisujemy nb. 

7b. W przypadku prac pisemnych nauczyciel podaje uczniom punktację, tj. liczbę 

punktów za poszczególne zadania czy polecenia. Praca pisemna może zawierać 

zadania (polecenia) wykraczające poza podstawę programową.” 

8. W §65 w ust. 8 pkt 6 po słowach „zadania wykraczające” dodaje się sformułowanie 

„lub zadania o podwyższonym stopniu trudności”. 

9. W §65 w ust. 8 pkt 7 po słowach „zadanie wykraczające” dodaje się sformułowanie 

„lub zadanie o podwyższonym stopniu trudności”. 

10. W §65 uchyla się ust. 9. 

11. W §65 w ust. 10 po słowach „Diagnozy wstępne” stawia się przecinek i dodaje się 

zwrot „badania osiągnięć edukacyjnych uczniów i egzaminy próbne”. 

12. W §65 w ust. 13 przyjmuje brzmienie: 

„13. Poprawa oceny z kartkówki, sprawdzianu i pracy klasowej jest dobrowolna i 

musi odbywać się poza lekcjami w terminie nieprzekraczającym 1 tygodnia 

(kartkówka) i 2 tygodni (sprawdzian i praca klasowa) od dnia omówienia jej na 

zajęciach. Ocenę można poprawiać tylko raz. Przy wystawianiu oceny 

klasyfikacyjnej brany jest wówczas pod uwagę postęp ucznia. W dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisujemy obydwie oceny, np. 5 (3).”. 

13.  W §65 w ust. 14 po słowach „Praca klasowa” dodaje się sformułowanie „lub 

sprawdzian”; słowo „przełożona” zastępuje się słowem „przełożony”; skreśla się „pkt 

1 lit. d”. 

14. W §65 po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: 
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„15a. Jeżeli uczeń o którym mowa w ust. 15 nie ma możliwości napisania pracy 

klasowej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisujemy nb (0).”. 

15. W §65 w ust. 19 sformułowanie „datę nieprzygotowania albo stawiając kropkę lub 

kreskę” zastępuje się wpisem „np.”. 

16.  W §65 po ust. 20 dodaje się ust. 20a w brzmieniu: 

„20a. Począwszy od klasy IV, nauczyciele wystawiają ocenę klasyfikacyjną w oparciu 

o średnią ważoną ocen bieżących według następujących kryteriów: 

stopień niedostateczny  – średnia ocen bieżących  od 1,00 do 1,54, 

stopień dopuszczający  – średnia ocen bieżących  od 1,55 do 2,54, 

stopień dostateczny   – średnia ocen bieżących  od 2,55 do 3,54, 

stopień dobry   – średnia ocen bieżących  od 3,55 do 4,54, 

stopień bardzo dobry  – średnia ocen bieżących  od 4,55 do 5,54, 

stopień celujący   – średnia ocen bieżących  od 5,55 do 6,00.” 

17. W §65 w ust. 21 sformułowanie „Począwszy od klasy IV, jeżeli” zastępuje się 

sformułowaniem „Jeżeli”. 

18. W §65 w ust. 23 otrzymuje brzmienie: 

„23. Szczegółowe sposoby bieżącego oceniania, w tym zasady i warunki poprawiania 

innych niż omówione powyżej bieżących ocen, szczegółowe przyporządkowanie 

wag do poszczególnych form aktywności uczniów podlegających ocenie określają 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych. Z zasadami tymi nauczyciele 

zapoznają uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.”. 

 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


