
Uchwała nr 4/2019/2020 

Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym 

z dnia 12.09.2019r.  

w sprawie zmian w statucie  

Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym 

      na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

uchwala się co następuje: 

 

§1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

1. W § 4 dodaje się pkt. 3a oraz 3b o treści: 

 3a. ,,W Szkole Podstawowej w Popowie Borowym od 1.09.2019r obowiązuje dziennik 

elektroniczny, dostępny na platformie www.vulcan.net.pl/gminanasielsk 

 3b. ,,W roku szkolnym 2019/20202 dziennik w formie elektronicznej prowadzi się dla 

oddziałów  klas I-VIII, zaś pozostałe zajęcia dokumentuje się w dziennikach papierowych” 

 

 2. W §24 pkt. 7 dodaje się ppkt.7a w brzmieniu:  

,,Uczeń zdobywa „+” za różne aktywności, za 5 plusów otrzymuje ocenę bdb.” 

 

3. W §24 w pkt. 7  po podpunkcie 8 wprowadza się podpunkt 8a w następującym brzmieniu:  

,,Uczeń może poprawiać wszystkie oceny z prac klasowych, testów, dyktand i sprawdzianów w 

ciągu tygodnia od ich uzyskania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprawy z 

nauczycielem. Poprawa odbywa się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych”. 

 

4. W §24 pkt. 8 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W kl. I-III - ocenianie bieżące odbywa się według skali ocen: 1-6, zaś oceny semestralne i 

roczne – opisowo” 

  Przyjęto następującą skalę i kryteria oceniania: 

  Ocenę wspaniale – (6) 

 Może otrzymać uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności, wykraczające poza materiał podstawy programowej, 

b) na zajęciach jest bardzo aktywny, 

c) pracuje systematycznie, 

d) swobodnie i biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, nie popełniając 

błędów, 

e) bierze udział w konkursach klasowych, szkolnych, poza szkolnych, 

   Ocenę bardzo dobrze – (5) 

   Może otrzymać uczeń, który: 



a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową, 

b) na zajęciach jest aktywny, 

c) pracuje systematycznie, 

d) sprawnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami, nie popełniając błędów, 

   Ocenę ładnie – (4) 

   Może otrzymać uczeń, który: 

a) posiada nieznaczne braki w opanowaniu materiału określonego podstawą      

programową 

b) na zajęciach bywa często aktywny, 

c) sporadycznie zdarzają mu się odstępstwa od systematycznej pracy, 

a) posługując się zdobyta wiedzą i umiejętnościami popełnia sporadycznie błędy, 

b) w pracach samodzielnych wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela, 

   Ocenę postaraj się – (3) 

   Może otrzymać uczeń, który: 

a) posiada braki w opanowaniu podstawowego materiału określonego podstawą 

programową, 

b) na zajęciach bywa aktywny, 

c) często zdarzają mu się odstępstwa od systematycznej pracy, 

d) pracując samodzielnie popełnia drobne błędy, 

e) często oczekuje pomocy nauczyciela, 

  

 Ocenę pomyśl – (2) 

  Może otrzymać uczeń, który: 

a) nie rozumie części materiału określonego podstawą programową, 

b) ma wyraźne braki w przyswajaniu materiału podstawowego, 

c) na zajęciach bywa sporadycznie aktywny, 

d) bardzo często zdarzają mu się odstępstwa od systematycznej pracy, 

e) pracując samodzielnie popełnia dużo błędów, 

f) pracuje przy wydatnej pomocy nauczyciela, 

 

  Ocenę pracuj więcej – (1) może otrzymać uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową, 

b) nie rozumie znacznej części przyswajanego materiału, 

c) na lekcjach jest bierny, 

d) pracuje bardzo niesystematycznie, 

e) w pracy samodzielnej popełnia bardzo dużo błędów, 

f) nie jest w stanie poradzić sobie z elementarnymi ćwiczeniami, 

g) najczęściej pracuje z pomocą nauczyciela” 

 

5. §24 pkt. 8 ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe przeliczane na oceny według 

następującej skali: 

 1) stopień celujący 100%  

2) stopień bardzo dobry     99-90% 



3) stopień dobry                 89-75% 

4) stopień dostateczny       74-50% 

5) stopień dopuszczający  49 -30% 

6) stopień niedostateczny   0-29% 

 

6. §29 pkt. 2a otrzymuje brzmienie: 

„opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub nieusprawiedliwione spóźnienia   - 

5 pkt. (za każdy dzień nieobecności i każde spóźnienie) 

Usprawiedliwienie nieobecności następuje w formie pisemnej lub poprzez dziennik 

elektroniczny  przez rodzica w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.” 

 

7. W §29 pkt. 2 dodaje się ppkt. m) o treści: 

,,makijaż, pomalowane paznokcie, włosy, tipsy,  - 5 pkt. (każdorazowo)” 

 

8.  §29  pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następujące kryterium punktowe ocen zachowania: 

1) wzorowe - 160 i więcej pkt.  

2) bardzo dobre - 155 – 135 pkt. 

3) dobre - 130  –100 pkt. 

4) poprawne - 95 –65 pkt. 

5) nieodpowiednie - 60 –0 pkt. 

6) naganne - punkty ujemne” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  

 przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

 

 


