
Uchwała nr 3/ 31.08.2018r.

Rady Pedagogicznej Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Żorach  z dnia 31.08. 

2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 im. 

A. Mickiewicza w Żorach.

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 i 949) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna zatwierdza projekt zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. 
Mickiewicza w Żorach. W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. § 2 ustęp 5 

dodaje  się  punkt  8  o  treści:  umożliwia  uczniom  nabycie  kompetencji  kluczowych 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego jak i w zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego niezbędnych do uczenia się przez całe życie, świadomego funkcjonowania we 
współczesnym świecie i sprostowania jego wyzwaniom.
2. § 22 ustęp 2 
dodaje się:
Pl- praca na lekcji
Pg- praca w grupie
B - braki 
N -nieprzygotowanie
usuwa się:
Np – nieprzygotowanie do lekcji
Bz – brak zeszytu
3. § 22 ustęp 6 punkt 6 usuwa się:
Jeżeli zaś nie przystąpi do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych to jest to 
równoznaczne z oceną niedostateczną.
4. § 21 punkt 13 otrzymuje brzmienie:

13.  W  stosunku  do  ucznia,  który  był  nieobecny  z  przyczyn  usprawiedliwionych  na 
zajęciach edukacyjnych stosuje się zasady:
1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych był nieobecny na zajęciach edukacyjnych 
przez  dłuższy okres  (minimum 5  dni  szkolnych),  ma  prawo do „okresu  ochronnego” 
trwającego 1 tydzień, w czasie którego uzupełnia zaległości spowodowane nieobecnością.
2)  Uczeń  ma  prawo  do  jednego  „dnia  ochronnego”  w  przypadku  krótszej 
usprawiedliwionej nieobecności. w tym czasie może on nie przystąpić do sprawdzianu 
pisemnego lub ustnego, jednak tylko wówczas, gdy obejmuje on materiał zrealizowany 
podczas nieobecności ucznia.
3) Sposób uzupełniania zaległości oraz termin zaliczenia sprawdzianów, które odbyły się 
w czasie  nieobecności  ucznia  i  w „okresie  ochronnym”,  uczeń ustala  z  nauczycielem 
przedmiotu. 
4) Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, jest zobowiązany do dwóch tygodni do 
napisania sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela.
5) Brak napisania prac w uzgodnionym terminie jest podstawą pisania prac w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela.



5. § 21 ustęp 14 zostaje usunięty.

6. 6. § 21 ustęp 16 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

uczeń z  opinią  poradni  psychologiczno –  pedagogicznej  o  dostosowaniu  wymagań za 
uzyskanie 4 plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą do dziennika lekcyjnego w rubryce A.

7. § 21 ustęp 17 otrzymuje brzmienie:

17. Uczeń może otrzymać minusy za nieprzygotowanie się do odpowiedzi i minusy za braki 
zadania:
1) uczeń  po  uzyskaniu  3  minusów  za  nieprzygotowanie  otrzymuje  do  dziennika  ocenę 

niedostateczną, za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje 1.
2) uczeń po uzyskaniu 3 minusów za braki otrzymuje do dziennika ocenę niedostateczną, za 

każde kolejne braki otrzymuje 1.
3) uczeń  z  opinią  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  o  dostosowaniu  wymagań  za 

uzyskanie 4 minusów otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika lekcyjnego w rubryce 
A. Za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje 1.

8. § 23 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

Przy wystawianiu  oceny z  prac  pisemnych,  przy testach  sprawdzających na  poziomie 
obowiązującym, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

a) 100% - celujący
b) 99% - 92% - bardzo dobry
c) 91% - 77% - dobry
d) 76% - 55% - dostateczny
e) 54% - 38% - dopuszczający
f) 37% - 0- niedostateczny

9. § 23 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
W szkole  obowiązuje  punktowy system oceniania  zachowania.  Podstawą  do  wystawienia 
oceny z zachowania są uwagi  odnotowywane przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. 
Ocenę  z  zachowania  ustala  wychowawca  klasy,  uwzględniając  opinie  członków  Rady 
Pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Każdy uczeń na początku roku 
szkolnego  otrzymuje  200  punktów,  co  odpowiada  ocenie  dobrej,  liczba  punktów  może 
odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania 
każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na 
koniec każdego półrocza punkty będą sumowane,  a uzyskany wynik wskaże odpowiednią 
ocenę zachowania ucznia.
10. § 23 ustęp 8, ustęp 9 zostają usunięte.
11. § 24 ustęp 10 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Lp. Kryteria oceny zachowania ucznia Liczba
punktów

Częstotliwość 
oceniania

1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej: 
- I etap 
- II etap 
- III etap 

15 
20 
30 

każdorazowo 

2. Udział w innych konkursach każdorazowo 



pozaszkolnych:
-udział
-miejsce premiowane 
-wyróżnienie 

10 
20 
15 

3. Udział w szkolnych konkursach: 
- udział,
- miejsce premiowane 

10 
15 

każdorazowo 

4. Pomoc  w  organizacji  imprez  i 
uroczystości  szkolnych  oraz  udział  w 
występach  artystycznych  na  rzecz 
dzielnicy

15 każdorazowo 

5. Praca na rzecz szkoły, promocja szkoły 
(wydawanie gazetki, folderu itp.)

15 każdorazowo 

6. Praca na rzecz klasy: dyżury, gazetki, 
akcje, imprezy klasowe. 

5 każdorazowo 

7. Wzbogacanie doposażenie pracowni w 
samodzielnie wykonane pomoce 
dydaktyczne 

10 każdorazowo 

8. Inne przejawy pozytywnego zachowania 
np.: efektywne pełnienie funkcji 
w klasie (np.: Samorząd Klasowy) 
w szkole (np.: Samorząd Uczniowski) 

10 każdorazowo 

9. Pomoc koleżeńska w nauce: 
- systematyczna 
- sporadyczna

20 
5 

raz w półroczu

10. Wkład pracy włożony w naukę, 
pracowitość, obowiązkowość 

15 raz w półroczu

11. Wysoka kultura osobista w szkole i poza 
nią; 

15 raz w półroczu

12. Systematyczny udział w zajęciach 
dodatkowych organizowanych przez 
szkołę (co najmniej 80 % obecności).

30 raz w półroczu (za 
każde zajęcia raz w 
semestrze

13. Pochwała wychowawcy klasy: 
wzorowe wywiązywanie się z 
obowiązków szkolnych, kultura słowa , 
szacunek dla innych i inne.

20 raz w semestrze

14. Pochwała dyrektora szkoły: na 
wniosek wychowawcy lub innego 
nauczyciela za godne reprezentowanie 
szkoły, promowanie szkoły w 
środowisku i inne

30 raz w semestrze



12. § 24 ustęp 10 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

Lp. Kryteria oceny zachowania ucznia Liczba 
punktó
w 

Częstotliwość 
oceniania 

1. Nie wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy 5 każdorazowo 
2. Przeszkadzanie na lekcji (głośna rozmowa z 

innymi uczniami, chodzenie po sali bez zgody 
nauczyciela}

5 każdorazowo 

3. Bierna postawa ucznia na lekcji, nie wykonywanie 
ćwiczeń na wf itp.) 

5 każdorazowo 

4. Niewłaściwe zachowania ucznia podczas 
sprawdzianu, kartkówek(ściąganie, oszukiwanie, 
konsultowanie się z innymi uczniami) i po 
oddaniu sprawdzianu (dopisywanie)

10 każdorazowo

5. Podważanie i komentowanie poleceń nauczyciela 
na lekcji 

10 każdorazowo 

6. Aroganckie odzywanie się do nauczycieli i innych 
osób dorosłych 

10 każdorazowo 

7. Wulgarne słownictwo 15 każdorazowo 
8. Przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie się z 

innych 
10 każdorazowo 

9. Zaczepianie fizyczne i prowokowanie do bójek 20 każdorazowo 
10. Bójki uczniowskie 50 każdorazowo 
11. Zachowania świadczące o demoralizacji: 

- kradzież 
- wyłudzanie pieniędzy 
- zorganizowana przemoc 
- palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie 
innych używek 

100 
60 
100 
100 

każdorazowo 

12. Niewłaściwe zachowanie się na stołówce szkolnej, 
podczas koncertów, apeli, uroczystości, przerw, na 
wycieczce 

10 każdorazowo 

13. Inne przejawy negatywnego zachowania np.: 
-Ucieczka z lekcji 
-Krzyki na korytarzu podczas trwania zajęć 
lekcyjnych 
-Zaśmiecanie otoczenia: toaleta, korytarz, szatnia, 
teren szkoły 
-Stwarzanie zagrożenia poprzez przynoszenie do 
szkoły niebezpiecznych przedmiotów 
-Samowolne wychodzenie podczas przerw: poza 
teren szkoły, na boisko szkolne
- przebywanie na niewłaściwych piętrach podczas 

20 
5

5 

20

20 

10

każdorazowo 



przerw, ukrywanie się w toalecie, szatni
-Niszczenie zieleni na terenie szkoły, umyślne 
niszczenie cudzej własności, w tym również 
własności szkolnej 
-robienie zdjęć lub korzystanie z kamery 
internetowej bez zgody nauczyciela
 - korzystanie z tel. komórkowego, smartwach, 
tabletu lub innych urządzeń bez zgody 
nauczyciela 

20

20

20

14. -Brak obuwia zamiennego lub odpowiedniego 
stroju uczniowskiego 
-Nieodpowiednia fryzura (irokez, rozpuszczone 
długie włosy) 
-Makijaż, pomalowane paznokcie 
- Żucie gumy w czasie lekcji 
- pisanie po rękach
- noszenie kolczyków przez chłopców
- brak kluczyka do szafki 

5

5
5
5

5
5
1

każdorazowo 

15. Spóźnianie się na lekcje – za każde 1 raz w półroczu
16. Godziny nieusprawiedliwione – za każdą godzinę 5 raz w półroczu
17. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z 

udziałem innych osób bez ich zgody.
20 każdorazowo 

18. Cyberprzemoc:
-wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w 
Internecie lub przy użyciu telefonu
-robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, 
ich publikowanie i rozsyłanie
-publikowanie w Internecie lub rozsyłanie za 
pomocą sms-ów tekstów, które kogoś obrażają lub 
ośmieszają,
-włamanie się na czyjeś konto
- poszywanie się pod kogoś w sieci

30 każdorazowo 

19. Upomnienie wychowawcy klasy:
Za notorycznie powtarzające się negatywne 
zachowania, za rażące naruszenie zasad BHP, i 
inne.

20 za  zdarzenie 

20. Nagana dyrektora szkoły:
Za stwarzanie sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu, - wyłudzanie 
pieniędzy, - picie alkoholu terenie szkoły, - 
używanie , rozpowszechnianie środków 
odurzających,  wybryki chuligańskie, 
znieważenie nauczyciela lub innego pracownika 
szkoły słownie, lub używając nowoczesnych 

30 za zdarzenie



środków gromadzenia i przekazu danych, - 
kradzież, inne rażące wykroczenia. 

21 Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań, 
nieterminowe rozliczanie się ze szkolnych 
dokumentów tj. deklaracje, zgody; opuszczanie 
zajęć do których uczeń został zobligowany lub na 
które wyraził zgodę.

5 każdorazowo

13. § 24 do ustępu ustęp 28 dodaje się punkt 4

W każdym z ww. przypadków rodzić osobiście odbiera ucznia ze szkoły.

14. § 42 do ustępu 3 dodano punkt 9:
Dyrektor  pisemnie  powiadamia  rodziców  ucznia  dysfunkcyjnego  lub  jego  prawnych 
opiekunów o terminie  każdego spotkania  oraz  o  możliwości  uczestniczenia  w  spotkaniu 
zespołu  opracowującego  i  modyfikującego  indywidualny  program  edukacyjno  – 
terapeutyczny  oraz  dokonującego  wielospecjalistycznych  ocen  poziomu  funkcjonowania 
ucznia. 

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w obecności 35 członków Rady przy ogólnej liczbie 
nauczycieli:35 Rada Pedagogiczna przyjęła powyższą uchwałę ilością głosów:
1.Za przyjęciem głosowało:35
2.Przeciw: 0
3.Wstrzymało się: 0 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi.

Protokolant                                                    Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Jadwiga Błaszkowska – Domagała                        Gabriela Raczyńska


