
Uchwała Nr  16/18/19 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łomnicy 

z dnia  22 października 2018 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły. 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  art. 72 (Dz. U.    z 2017r. 

poz. 59 z późn. zm.)  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 3 ust.10  

skreśla się fragment „z Zakładu Higienistek Środowiskowych i Szkolnych  „Almed” s.c. 

w Trzciance” i zastępuje się go fragmentem: 

„zatrudniona przez Podmiot Leczniczy Krystyna Kantowicz Higiena Szkolna z siedzibą 

w Miasteczku Krajeńskim: ul. Szkolna 1  89 -350 Miasteczko Krajeńskie”. 

2.  w § 14  

ust. 8 przyjmuje brzmienie: „Na 10 dni przed śródrocznym/ rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciel każdego przedmiotu informuje 

wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach uczniów z jego przedmiotu wpisując 

propozycje oceny w dzienniku elektronicznym, w miejscu Okres klasyfikacyjny – 

Przewidywana ocena. Informacje o przewidywanych ocenach z wszystkich przedmiotów, 

oraz proponowanej ocenie zachowania, muszą być udostępnione rodzicom, w dzienniku 

elektronicznym, na tydzień przed planowanym śródrocznym/ rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej. Rodzic może zwrócić się do wychowawcy o pisemną 

informację o przewidywanych ocenach. Wychowawca przekazuje rodzicom wykaz tych 

ocen na specjalnym druku, a rodzic poświadcza fakt zapoznania się z przewidywanymi 

ocenami z przedmiotów i ocena zachowania czytelnym podpisem na kopii pisma.   

3. w § 16 ust.1  

Punkt 3) otrzymuje brzmienie „Ocenienie bieżące polega na wpisywaniu ocen 

cząstkowych (punktów) z poszczególnych edukacji w dzienniku elektronicznym. Punkty 

te odpowiadają obrazom i opisom słownym według wzoru: 

- wspaniale – 6 pkt. 

- bardzo dobrze – 5 pkt. 

- ładnie – 4pkt. 

- postaraj się, pomyśl – 3 pkt.  

- pracuj więcej – 2 pkt. 

4. w § 16 ust.1 pkt. 4 - skreślony 

5. w § 16 ust.7  

Po słowach „ocen cząstkowych.” dodaje się: Ustala się wagę ocen w dzienniku 

elektronicznym i kolory zgodnie z poniższym wykazem: 

- zadanie domowe – kolor czarny – waga 1 

- kartkówka – kolor zielony – waga 2 

- sprawdzian – kolor czerwony – waga 3 

- praca na lekcji – kolor czarny – waga 1 

- inne – kolor czarny waga 1-3 (decyzja nauczyciela przedmiotu) 

6. w § 18 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Kryteria ocen zachowania stanowią oddzielny 

dokument i podlegają corocznej ewaluacji. 

7. w § 26 ust.1 pkt. 2 

słowo „sprawdzianu” zastępuje się słowem „egzaminu” 



8.  w § 26 dodaje się ust. 4 – Organizacja egzaminu ósmoklasisty 

1) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

2) W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych: 

a) języka polskiego, 

b) matematyki, 

c) języka obcego nowożytnego. 

3) Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4) Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych 

a) języka polskiego, 

b) matematyki, 

c) języka obcego nowożytnego, 

d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

5)  Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

6) Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia 

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie 

zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

7) Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, 

który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł 

przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym. 

9. w  § 28 ust. 3 pkt.4  

Po słowie „dziennika” dodaje się „elektronicznego”. 

10. w § 28 ust. 3 pkt.5  

zmienia się słowa „ołówkiem w dzienniku lekcyjnym” na „w dzienniku elektronicznym,  

w zakładce Sprawdziany”  

11. w § 28 ust. 7 - skreślony 

12. w § 52  dodaje się ust. 7 w brzmieniu 

„W szkole istnieje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmujący klasy 0 

–VIII”. 

w § 63 ust.1 dodaje się pkt. 4) w brzmieniu: „sekretarza szkoły”  

13. w § 64 ust.3   

1) w pkt.2 słowa „klas IV-VIII” zastępuje się słowami „przedmiotów humanistycznych” 

2) dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych” 

14. w § 68 ust.2 pkt.2 po słowie mailowo wstawia się przecinek, skreśla się wyraz „lub”, a  po 

wyrazie telefonicznie dopisuje się  „lub przez dziennik elektroniczny”.  

15. w § 70 ust.2 po „nagroda pieniężna” wstawia się przecinek i dopisuje „reprezentowanie 

szkoły w ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich.”. 

 

 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

§ 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 4 Upoważnia się dyrektora szkoły do ogłoszenia tekstu ujednoliconego statutu po niniejszej 

nowelizacji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


