
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2019/2020  Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół w Kochanowicach z 

dnia 2.09.2019 r  

  

Zmiany w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Karola Miarki w Kochanowicach  

  
  

W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach wprowadza 

się następujące zmiany:  

  

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nazwa Szkoły brzmi: Zespół Szkół w Kochanowicach – 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki ”  

2) § 3 uchylony  

3) w § 31 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ust. 3 Dokumentacja przebiegu nauczania 

prowadzona jest w formie dziennika elektronicznego.”  

4) w § 31 w ust. 3 dodaje się pkt. 1) w brzmieniu: „ Nauczycieli i uczniów korzystających z 

dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:  

lit. a) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 

korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, lit. b) 

każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, lit. c) każdy posiadacz konta ponosi 

odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez 

użytkownika posługującego się jego kontem.”  

5) w  § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się 

przerwy międzylekcyjne - ze względów organizacyjnych - dziesięciominutowe oraz tzw. 

przerwę obiadową – dwudziestopięciominutową.”  

6) w § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna, począwszy 

od klasy czwartej uwzględnia wszystkie oceny bieżące wystawione uczniowi.  pkt. 1) Oceny 

cząstkowe wystawiane są w czterech obszarach aktywności:  lit. a) Obszar I – udział w 

rozmaitych formach sprawdzania wiadomości i umiejętności, np. pisemne prace klasowe 

(różne formy) i odpowiedzi ustne z działów lub kilku tematów, uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  lit. b) Obszar II – praca indywidualna, 

kartkówki, odpowiedzi ustne,  lit. c) Obszar III -praca grupowa, krótsze zadania lub 



ćwiczenia,  lit. d) Obszar IV – inne formy aktywności ucznia, np. prace domowe i inne prace 

dodatkowe. pkt. 2) Ustala się następujące wagi ocen dla poszczególnych obszarów:  

lit. a) Obszar I – waga oceny – 4,  lit. 

b) Obszar II – waga oceny – 3,  lit. 

c) Obszar III – waga oceny – 2,  lit. 

d) Obszar IV – waga oceny – 1.  

pkt. 3) Ocenę roczną i śródroczną ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie średniej ważonej 

oraz wkładu pracy i zaangażowania ucznia. Przy ustalaniu oceny rocznej uwzględniane są 

oceny uzyskane podczas całego roku szkolnego.   

lit. a) Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalana jest w oparciu o średnią ważoną z czterech obszarów aktywności. Przy jej ustalaniu 

uwzględniane są oceny uzyskane podczas całego roku szkolnego,   

lit. b) Średnią ważoną ustala się wg wzoru  

  

gdzie:   

x1, x2, x3,……, xn – oceny,  w1, w2, w3, ……, wn – wagi poszczególnych ocen, zgodnie z 

określonymi obszarami. pkt. 4) Po obliczeniu średniej ważonej należy wziąć pod uwagę ocenę 

wynikającą z przedziałów umieszczonych poniżej, jednak ostateczną decyzję podejmuje 

nauczyciel.  

1,00 - 1,74 - ocena niedostateczna   

1,75 - 2,74 - ocena dopuszczająca   

2,75 - 3,74 - ocena dostateczna   

3,75 - 4,74 - ocena dobra   

4,75 - 5,49 - ocena bardzo dobra   

5,50 - 6,00 - ocena celująca”  

7) w § 50 ust. 5, pkt. 9) otrzymuje brzmienie: „dbałość o schludny i estetyczny wygląd, 

stosowny do ucznia szkoły podstawowej;”  



8) w § 52 ust.1, pkt. komentarz do wymagań edukacyjnych na ocenę celującą otrzymuje 

brzmienie: „Uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu 

określone programem nauczania”;  

9) w § 52 ust.4, pkt. 7) otrzymuje brzmienie: „ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności i ma maksymalnie dwa spóźnienia wynikające z nagle zaistniałej sytuacji 

losowej;”  

10) w § 52 ust.5, pkt. 6) otrzymuje brzmienie: „ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności i ma maksymalnie cztery spóźnienia wynikające z nagle zaistniałej sytuacji 

losowej;” 11) w § 52 ust. 6, pkt. 9) otrzymuje brzmienie: „ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności i ma maksymalnie sześć spóźnień wynikających z nagle zaistniałej sytuacji 

losowej;”  

12) w § 52 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Wychowawca przedkłada zespołowi  

klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej.”  

13) w § 53 ust. 1 pkt. 6) otrzymuje brzmienie: „prace pisemne – sprawdziany, testy, prace 

klasowe, kartkówki, dyktanda;”  

14) w § 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia 

uczniów różnymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia,  

z zastrzeżeniem ust. 6.”  

15) w § 53 ust. 5, uchyla się pkt. 1);  

16) w § 53 ust. 5, pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „sprawdziany, testy, prace klasowe obejmujące 

większą partię materiału zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i pisane przez 

uczniów 45 minut – nie częściej niż trzy w tygodniu;”  

17) w § 53 ust. 5, pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „kartkówki i dyktanda obejmujące maksymalnie 

trzy jednostki lekcyjne – na każdej lekcji w danym dniu;”   

18) w § 53 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Począwszy od klasy I szkoły podstawowej pisemne 

prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. W przypadku punktacji nauczyciel podaje 

punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia   

100% - 98% - celująca  

97% - 90% - bardzo dobra  

89% - 70% - dobra  

69% - 50% - dostateczna  

49% - 30% - dopuszczająca  



29% - 0% - niedostateczna”.  

19) w § 53 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać 

pracy pisemnej w wyznaczonym terminie, to ma obowiązek uczynić to w terminie 

najbliższym możliwym od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania zapowiedzianej 

pracy ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Jeśli uczeń nie zastosował się do wyżej 

wymienionego ustalenia nauczyciel może bez zapowiedzi odpytać ucznia na najbliższej 

lekcji z przewidzianego materiału.”  

20) w § 53 uchyla się ust. 10;  

21) w § 53 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Poprawa przez ucznia pracy pisemnej jest możliwa 

tylko do dwóch tygodni w terminie od daty rozdania poprawionych prac. Miejsce i termin 

poprawy ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Stopień uzyskany z poprawy pracy pisemnej 

wpisuje się do dziennika.”   

22) w § 53 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe sposoby bieżącego oceniania, w tym 

zasady i warunki poprawiania ocen z prac pisemnych, określają nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości.”  

23) w § 59 ust. 13, pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „Pozytywna – uczeń przejawia wszystkie 

pozytywne postawy i jest szczególnie zaangażowany w życie klasy i szkoły”,  

24) w § 59 ust. 13, pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „Neutralna – uczeń nie sprawia kłopotów 

wychowawczych”,  

25) w § 59 ust. 13, pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „Negatywna – uczeń przejawia negatywne 

postawy, nie dostosowuje się do norm i zasad obowiązujących w klasie i szkole”.  

26) w § 60 w ust. 1 dodaje się pkt. 3) w brzmieniu: „rodzice ucznia mają obowiązek korzystania 

z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania 

wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub 

pracowników szkoły.”  

27) w § 61 w ust. 1 po pkt. 5) dodaje się pkt. 6) w brzmieniu: „6) Kontakt z rodzicami dopuszcza 

się również za pomocą dziennika elektronicznego.”  

28) w § 72 ust. 1, pkt. 6) otrzymuje brzmienie: „usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w określonym terminie i formie, tj. usprawiedliwienie sporządzone przez 

rodziców w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka, uczeń 

przedkłada w ciągu 7 dni od stawienia się na zajęcia szkolne, istnieje również możliwość 

usprawiedliwiania w dzienniku elektronicznym;”  

29) w § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się kwadrans przed 

rozpoczęciem pierwszej lekcji.”  

30) w § 77 po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „Dla zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki i opieki prowadzi się stały monitoring wizyjny, zgodnie z zasadami 



określonymi w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w 

Kochanowicach – Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 1. 

   


