
SP-G.0002.6.2020 

Uchwała nr 8/19/20 

Rady Pedagogicznej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku  

z dnia 28 sierpnia 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia zmian w STATUCIE SZKOŁY 

 

Działając na podstawie: 

 art. 82 ust. 2  w związku z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z późniejszymi zmianami,   

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego  

w Grzebowilku  uchwala się co następuje: 

  

§ 1. W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

W rozdziale „Dyrektor szkoły”  w §7.2  dodaje się pkt 28 o następującej treści „ustala 

zasady pracy z wykorzystaniem metod kształcenia  na odległość ( praca zdalna)”. 

 

W rozdziale „Dyrektor szkoły”  w §7.2  dodaje się pkt 29 o następującej treści „ ustala 

zasady rozliczania zajęć realizowanych przez nauczycieli i specjalistów w okresie pracy 

zdalnej do pensum nauczyciela i rozliczania pracy  w godzinach ponadwymiarowych”. 

 

W rozdziale „Ogólne zasady funkcjonowania szkoły” w §1 dodaje się ustępy od 9 do 14 

w brzmieniu: 

9. „W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada 

za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

10.  Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą 

z wykorzystaniem m.in.: 

1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych 

i rekomendowanych przez MEN, 

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 



4) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: 

podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 

11.Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły, 

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

3) drogą mailową lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej, 

4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji. 

12. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

13. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, 

z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

14. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści z podstawy 

programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby 

i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego”. 

 

1) Zmienia się treść § 70.6, pkt 1  który otrzymuje brzmienie: „ W bieżącym 

ocenianiu uczniów, dopuszcza się stosowanie skali literowej  od 6 do 2  według następujących 

kryteriów: 

a) 6- poziom bardzo wysoki otrzymuje uczeń który: 

 wykazuje się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową, 

 samodzielnie wykonuje  prace dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności, 

 samodzielnie wykonuje zadania o dużym stopniu trudności, 

 wykonuje dodatkowe prace z własnej inicjatywy, 

  osiąga sukcesy w konkursach, 

 wykazuje twórcza aktywność na lekcjach. 

 

b) 5 – poziom wysoki otrzymuje uczeń  który: 

 biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami  informacjami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach, 

 chętnie wykonuje prace dodatkowe, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, 

 nie popełnia błędów, 

 zawsze kończy rozpoczętą pracę, 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach, angażuje się w ich przebieg, 

 systematycznie wzbogaca i rozwija swoją wiedzę i umiejętności, 

 pamięta  o przygotowaniu do zajęć, angażuje się w ich przebieg, 

 czyni ciągłe postępy 

 

c) 4 – poziom podstawowy otrzymuje uczeń  który: 



 opanował wiadomości i umiejętności wynikając z podstawy programowej 

w stopniu zadowalającym, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w typowych sytuacjach, 

 poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, 

 popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić, 

 pracuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela, 

 zawsze kończy rozpoczętą pracę, 

 stale rozwija swoje umiejętności, 

 pamięta  o przygotowaniu do zajęć, angażuje się w ich przebieg. 

 

d) 3 – poziom minimalny otrzymuje uczeń  który: 

  opanował wiadomości i umiejętności wynikając z podstawy programowej 

w stopniu minimalnym 

 pracuje tylko  z pomocą nauczyciela, 

 rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności tylko 

z pomocą nauczyciela, 

 popełnia wiele błędów, 

 pracuje w wolnym tempie, 

 często nie kończy rozpoczętej pracy, 

 niechętnie uczestniczy w zajęciach, 

 wykazuje niewielkie postępy. 

 

e) 2 – poziom niewystarczający otrzymuje uczeń  który: 

 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych 

w podstawie programowej, 

 nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności 

 nie podejmuje  próby samodzielnego wykonania zadania nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

 popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela, 

 pracuje w bardzo wolnym tempie, 

 szybko się zniechęca, często nie kończy rozpoczętej pracy, 

 z powodu braków w wiadomościach i umiejętnościach  nie ma możliwości 

dalszego zdobywania wiedzy. 

  

e) Dla potrzeb dziennika elektronicznego przy ocenianiu stosuje się skalę cyfrową 6,5,4,3,2. 

 

f) Przy zapisie oceny dopuszcza się stosowanie znaku plus (+)  lub minus (-). 

 

g ) Do oceny pracy ucznia może być dołączony komentarz ustny, pisemny lub  graficzny. 

 

h) Dla uczniów  posiadających orzeczenie o o potrzebie kształcenia specjalnego, stopnie 

bieżące z zajęć edukacyjnych mogą być  dodatkowo uzupełnione  ocenami opisowymi lub 

graficznymi. 

 



Zmienia się  treść § 70.8  który otrzymuje brzmienie: „ Nauczyciele klas I-III formułują 

wymagania edukacyjne  w przedmiotowych systemach oceniania”. 

W § 70 dopisuje się ustępy  20  i 21 w brzmieniu: 

- zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, 

-rozmowy telefoniczne, videokonferencje, 

-komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów, 

-karty  pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez pocztę elektroniczną, 

-sprawdziany online. 

21. „Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem 

Wewnątrzszkolnym”. 

Zmienia się treść Rozdziału 3 „ Zasady oceniania zachowania uczniów” i § 73 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

§ 73.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności 

podstawowe obszary: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) zaangażowanie społeczne; 

3) kultura osobista; 

4) kultura języka; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) zachowanie norm etycznych; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) reprezentowanie szkoły; 

9)  zachowanie na lekcji; 

10) rozwijanie zainteresowań; 

 

2. Bieżącej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy oraz nauczyciele na podstawie 

kryteriów punktowej oceny zachowania uczniów, poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym 

w miejscu „uwagi” 

3. Oceniając zachowanie ucznia, wychowawca ma obowiązek uwzględnić sygnały i informacje 

przekazane przez innych nauczycieli i pracowników szkoły, dokonując odpowiedniego wpisu 

w „uwagach” 

4. Bieżąca ocena zachowania ucznia następuje zawsze bezpośrednio po zaistniałym fakcie, 

a wpisu dokonuje się niezwłocznie. 

5. W edukacji wczesnoszkolnej bieżąca obserwacja zachowania uczniów odnotowywana jest 

przez każdego wychowawcę w dzienniku lekcyjnym . 

6. Ocenianie bieżące ma bezpośredni i decydujący wpływ na śródroczne i roczne oceny 

zachowania. 

7. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 



8. W klasach IV-VIII przyjęto w szkole skalę ocen śródrocznych, rocznych i końcowych zgodną 

z rozporządzeniem: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

9. Uczeń na początku I i II okresu otrzymuje 100 pkt, co jest równowartością oceny poprawnej 

z zachowania. W ciągu okresu uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć ich liczbę, co odpowiadać 

będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. 

10. Nauczyciele mają wpływ na wysokość śródrocznej i rocznej oceny zachowania uczniów. Na 

bieżąco dokonują wpisów w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwagi zgodnie z prezentowanym 

zachowaniem, które skutkuje otrzymaniem punktów dodatnich lub ujemnych. 

 

11. Rada Pedagogiczna przyjęła punktowe kryteria oceny zachowania: 

Wypełnianie obowiązków ucznia 

Punkty dodatnie                                                                    Punkty ujemne 

- pomoc koleżeńska+5 za każdy przypadek pracy 

z kolegą 

- aktywność na zajęciach dodatkowych+5 

- brak uwag o nieprzygotowaniu +10 raz w okresie 

klasyfikacyjnym 

- brak spóźnień +10 raz w okresie 

-wypełnianie obowiązków dyżurnego +5 

-brak pracy domowej: -5 

- nieprzygotowanie do lekcji: -5 

- nieusprawiedliwianie nieobecności: -5 za każdy      

dzień nieusprawiedliwiony 

- spóźnienia: -1 za każde spóźnienie 

- niszczenie podręczników szkolnych: -5 za każdy 

udowodniony przypadek niszczenia 

-niewypełnianie obowiązków dyżurnego: -5 

-niezmienianie obuwia: -5 

Zaangażowanie społeczne 

Punkty dodatnie                                                                                                      Punkty ujemne 

- udział w pracy samorządu klasy lub szkoły +10 raz 

w okresie 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych +10 raz 

w okresie (organizowane przez szkołę) 

- włączanie się w działania na rzecz klasy, szkoły, 

akcje charytatywne +5 za każdą aktywność 

- brak wykonywania obowiązków przyjętych w 

ramach pracy w samorządzie klasy lub szkoły: -5 

- brak uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: -10 

(opuszczanie zajęć) 

 

Kultura języka 

Punkty dodatnie                                                                                                      Punkty ujemne 



- dba o piękno mowy, nie ma uwag o używaniu 

wulgaryzmów +10 raz w okresie 
- uwaga o używaniu wulgaryzmów: -5 każda uwaga 

Kultura osobista 

Punkty dodatnie                                                                                                        Punkty ujemne 

- używanie zwrotów grzecznościowych +5, 

- stosowanie norm zachowania obowiązujących 

w szkole +5 jednorazowo w okresie 

- uwaga o niestosownym do sytuacji zachowaniu: -5 

-uwagi o brutalnym, wulgarnym zachowaniu: -20 

- brak dbałości o porządek w miejscu pracy: -5 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

Punkty dodatnie                                                                                                          Punkty ujemne 

- stosowanie zasad bhp w szkole i w drodze do 

szkoły, dbałość o higienę +20 raz w okresie 

(przydziela wychowawca) 

- dbałość o porządek w miejscu pracy +10 raz 

w okresie 

spożywanie alkoholu: -50, palenie papierosów: -50, 

stosowanie środków psychotropowych: -50, 

rozprowadzanie używek: zachowanie naganne 

- opuszczanie terenu szkoły: -10 za każdy przypadek 

- opuszczanie klasy lub innego miejsca bez wiedzy 

opiekuna: -10 za każdym razem 

- naruszanie zasad bezpiecznego poruszania się 

w drodze do i ze szkoły: -10 za każdym razem 

- brak dbałości o higienę osobistą i brak reakcji na 

uwagi w tym zakresie: -5 za każdym razem 

Szacunek dla innych osób 

Punkty dodatnie                                                                                                           Punkty ujemne 

-okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, ich 

poglądom i przekonaniom+10 raz w okresie 
- przejawianie postaw nietolerancji dla innych 

poprzez wyśmiewanie, agresję słowną itp.: -10 za 

każdy przypadek 

Zachowanie norm etycznych 

Punkty dodatnie                                                                                                            Punkty ujemne 

- brak uwag o nieetycznym zachowaniu+10 raz 

w semestrze 
- prezentowanie zachowań nieetycznych np. 

kłamstwa, obwinianie innych, brak autorefleksji: -10 

za każdy przypadek 

Reprezentowanie szkoły 

Punkty dodatnie                                                                                                                 Punkty ujemne 

- uczeń reprezentuje godnie szkołę w zawodach 

sportowych i konkursach przedmiotowych, 

tematycznych: szkolnych (+5), gminnych(+5), 

powiatowych(+10), regionalnych(+15), 

wojewódzkich(+20) i ogólnopolskich(+40) 

-zajęcie miejsca I-III, wyróżnienie, 

zakwalifikowanie się do dalszego etapu: 

Szkolne, gminne +5, pozostałe +10 

 



- reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 

podczas zajęć lekcyjnych +5 lub poza zajęciami 

lekcyjnymi +15 

Zachowanie na lekcji 

Punkty dodatnie                                                                              Punkty ujemne 

- przestrzega zasad ustalonych przez prowadzącego 

zajęcia+5 raz w okresie 
- za każdą uwagę o rozmowach, wychodzeniu 

z miejsca, braku koncentracji na zadaniach, 

przeszkadzanie innym uczniom w czasie lekcji: -5 

Rozwijanie zainteresowań 

Punkty dodatnie                                                                              Punkty ujemne 

- uczeń rozwija zainteresowania poprzez udział 

w różnych zajęciach dodatkowych w szkole i poza 

szkołą+10 za każdy rodzaj aktywności raz w okresie 

 

 

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

14. Ocenę śródroczną, roczną i końcową ustala się na podstawie uzyskanych punktów oraz : 

1) punktowej samooceny ucznia wg skali -2 do 3pkt: 

-2 -naganne; -1 nieodpowiednie; 0 poprawne; 1-dobre; 2- bardzo dobre; 3- wzorowe 

2) opinii uczniów z danej klasy wg skali -2 do 3pkt: 

 -2 -naganne; -1 nieodpowiednie; 0 poprawne; 1-dobre; 2- bardzo dobre; 3- wzorowe 

3) oceny nauczycieli wg skali -4 do 6pkt: 

 -4 naganne; -2 nieodpowiednie; 0 poprawne; 2 dobre; 4 bardzo dobre; 6 wzorowe 

4) opinii wychowawcy wg skali -4 do 6pkt: 

 -4 naganne; -2 nieodpowiednie; 0 poprawne; 2 dobre; 4 bardzo dobre; 6 wzorowe 

15. Na koniec okresu wychowawca zlicza uzyskane przez ucznia punkty, zgodnie z tabelą wyżej i 

odnosi sumę punktów do skali poniżej: 

wzorowe powyżej 250 

bardzo dobre od 200 do 249 

dobre   od 150 do 199 

poprawne od 100 do 149 

nieodpowiednie od 50 do 99 



naganne poniżej 50 

16. Uczeń, który uzyskał w danym okresie 30  punktów ujemnych nie może otrzymać oceny 

wzorowej z zachowania. 

17. Wychowawca dokonując oceny zachowania ucznia na koniec roku szkolnego sumuje punkty 

z I i II okresu i wyciąga z nich średnią arytmetyczną. 

18. Ocena zachowania powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym na stronie OCENY 

ZACHOWANIA. 

19. W sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie są oceniani według Zasad 

oceniania zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu. 

Do § 75 dodaje się ustęp 20 w brzmieniu: 

20. „W sytuacji zawieszenia  zajęć stacjonarnych, egzaminy klasyfikacyjne mogą być 

prowadzone  zdalnie z wykorzystaniem narzędzi e-learningu”. 

Do § 76 dodaje się ustęp 12 w brzmieniu: 

12. „W sytuacji zawieszenia  zajęć stacjonarnych, egzaminy poprawkowe mogą być 

prowadzone  zdalnie z wykorzystaniem narzędzi e-learningu”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020r. 

 


