
UCHWAŁA NR  4/ 2021 

 

RADY PEDAGOGICZNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

z dnia 30 sierpnia  2021 

w sprawie zmian w statucie szkoły 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.1082). 

 

§1. 

 

W statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim uchwalonym w dniu 29 listopada 

2017r. uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 7/2017wprowadza się  następujące zmiany: 

 

1. W § 47 zmienia się treść ustępu 2 pkt.  3) i  a )  w brzmieniu: 
„3) nagroda rzeczowa :  

a) dla ucznia klas I-III za bardzo dobre wyniki w nauce , wzorowe zachowanie, udział w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub wyróżniającą postawę w klasie” 

 

2. W § 61 dodaje się ust.10 w brzmieniu: 

Ustala się następujące progi procentowe bieżących ocen prac pisemnych ucznia: 

0-29% ocena niedostateczna 

30-49% ocena dopuszczająca 

50-69% ocena dostateczna 

70-84% ocena dobra 

85-97% ocena bardzo dobra 

98 – 100% ocena celująca  

 

3. Zmienia się treść § 62 na następujący: 

1. W klasach  I – III podczas bieżącego oceniania stosuje się pieczątki, oceny kształtujące oraz 

oceny wyrażone cyfrą 1,2,3,4,5,6. 

2. W klasach I-III brak zadania zapisuje się w dzienniku lekcyjnym, jako minus, trzy minusy 

to ocena niezadawalająca.  

3. Aktywność  ucznia w klasach I-III  może  być  oceniana  stopniem  lub  plusami.  

4. W klasach IV-VIII stosuje się bieżące ocenianie według następującej skali: 

1) 6 – stopień celujący 

2) 5 – stopień bardzo dobry 

3) 4 – stopień dobry 

4) 3 – stopień dostateczny 

5) 2 – stopień dopuszczający 

6) 1 – stopień niedostateczny 

5. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. W klasach IV-VIII dopuszcza się stosowanie  zamiast oceny symbolu „0”, który jest oznaką 

nieobecności ucznia na sprawdzianie, kartkówce a także oznaką niewykonania zadania 

zleconego przez nauczyciela. Symbol ten nie jest wliczany do średniej ocen.  

7. W klasach I-VIII dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy bieżących ocenach. 

 

 



4. Zmienia się treść § 63 ust 2. 6) poprzez usunięcie następującej treści: 

Za  nieprzygotowanie się do lekcji  (brak stroju, zeszytu, zadania domowego, przyborów) uczeń  

otrzymuje  minus. Uzyskanie trzech minusów jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

 

5. Zmienia się treść § 63 ust 2. 7): 

7) Aktywność  ucznia  może  być oceniana stopniem lub  „plusem”. Nauczyciel uczący 

decyduje o przekształceniu plusów w ocenę zgodnie z zasadami oceniania danych zajęć 

przedstawionymi uczniom. 

 

6. Zmienia się treść § 63 ust 3a. 1): 

 

3a.  1)Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się 

uwzględniając średnią ocen ważoną jaką uzyskał uczeń odpowiednio w I półroczu (ocena 

śródroczna)  i roku (ocena roczna) wg następujących wartości; 

Ocena celująca –  średnia ocen od 5,51 

Ocena bardzo dobra –  średnia ocen od 4,51 

Ocena dobra –   średnia ocen od 3, 51 

Ocena dostateczna –   średnia ocen od 2,51 

Ocena dopuszczająca –  średnia ocen od 1,6 

§ 2 

 

Uchwałę powierza się do wykonania dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się dyrektora placówki do ujednolicenia treści Statutu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  powzięcia  

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 Joanna Kulińska 

 

 


