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Rada pedagogiczna w dn. 26.08.2021 r. podjęła uchwałę dotyczącą zmian w statucie szkoły.  

W nowym roku szkolny m 2021/ 2022 wprowadzono zmiany:  

I Rozdział 6. Skala ocen z zajęć edukacyjnych § 149.1. został zmieniony i brzmi 
,,Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali dla klas IV-VIII 

1) 1+ 

2) 2- 

3) 2 

4) 2+ 

5) 3- 

6) 3 

7) 3+ 

8) 4- 

9) 4 

10) 4+ 

11) 5- 

12) 5 

13) 5+ 

14) 6- 

15) 6 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne/ roczne są ocenami pełnymi”. 

 

    II Rozdział 6. Skala ocen z zajęć edukacyjnych § 150.3. został zmieniony i brzmi ,, Przy 
ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 
ocenę:  

1)  100% - ocena 6 

2) 95%-99%- ocena 6- 

3) 93%-94%- ocena 5+ 

4) 90%-92%- ocena 5 

5) 88%-89%- ocena 5- 

6) 84%-87%- ocena 4+ 

7) 75%-83%- ocena 4 

8) 73%-74%- ocena 4- 

9) 65%-72%- ocena 3+ 

10) 50%-64%- ocena 3 

11) 48%-49%- ocena 3- 

12) 40%-47%- ocena 2+ 

13) 33%-39%- ocena 2 

14) 31%-32%- ocena 2- 
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15) 30%- ocena 1+ 

16) Do 29 %- ocena 1 

 

Ustalono średnią do wystawienia ocen śródrocznych/rocznych: 

1) poniżej 1,60- ocena niedostateczna 

2) 1,61-2,60- ocena dopuszczająca 

3) 2,61-3,60- ocena dostateczna 

4) 3,61-4,60- ocena dobra 

5) 4,61-5,60- ocena bardzo dobra 

6)5,61-6,00- ocena celująca 

 

III  Rozdział 9. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV- VIII § 152.1. dodano zdanie 
,, Do wystawiania ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) ” 
 

IV  Rozdział 10. Ocenianie zachowania § 153.1. zmieniono pkt 10. i nadano mu 

brzmienie „Wprowadzono punktowy system oceniania uczniów. Ocenę zachowania w klasach 

IV-VIII szkoły podstawowej wystawia się w oparciu o informacje zawarte w dzienniku 

elektronicznym. Kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia 

zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie.  

 

I  Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:  

1) ocena wzorowa – 240 pkt. i więcej,  

2) ocena bardzo dobra – od 200 do 239 pkt.,  

3) ocena dobra - od 150 do 199 pkt.,  

4) ocena poprawna – od 100 do 149 pkt.,  

5) ocena nieodpowiednia – od 70 do 99 pkt.,  

6) ocena naganna – poniżej 70 pkt.  

 

II  Punktem wyjścia jest kredyt 150 punktów, który otrzymuje każdy z uczniów na początku 

każdego półrocza. Kredyt ten jest równoważny ocenie dobrej.  

III  Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w Statucie Szkoły jako 

zachowania pozytywne.  

IV  Uczeń otrzymuje punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w Statucie Szkoły 

jako zachowania negatywne.  

V  Każdy nauczyciel ma obowiązek zaznaczania w dzienniku uwag oraz punktów 

poszczególnym uczniom.  

VI Za zachowania pozytywne i następujące działania uczeń zdobywa dodatkowe punkty:  

1) udział w konkursie interdyscyplinarnym (kuratoryjnym) na szczeblu wojewódzkim lub w 

konkursach ogólnopolskich - 40 pkt.,  
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2) zdobycie tytułu laureata w konkursie interdyscyplinarnym (kuratoryjnym) na szczeblu 

wojewódzkim lub w konkursach ogólnopolskich - 60 pkt.,  

3) zdobycie tytułu laureata (do 3.m.) w konkursie rejonowym - 30 pkt.,  

4) zdobycie tytułu laureata (do 3.m.) w konkursie gminnym – 20 pkt.,  

5) udział w konkursie rejonowym - 20 pkt.,  

6) udział w konkursie gminnym – 10 pkt.,  

7) pozaszkolne reprezentowanie szkoły przez udział w koncertach, festiwalach, jasełkach na 

szczeblu co najmniej gminnym, itp. – 10 pkt.,  

8) zdobycie tytułu laureata (do 3.m.) w konkursie szkolnym - 10 pkt.,  

9) udział w konkursie szkolnym, np. konkursy kuratoryjne - 5 pkt.,  

10) pełnienie funkcji w szkole:  

przewodniczący SU – 15 pkt., inne funkcje – 10 pkt., (raz w semestrze),  

11) pełnienie funkcji w klasie:  

przewodniczący klasy -10 pkt., inne funkcje – 5pkt.,(raz w semestrze),  

12) udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym  lub 

ogólnopolskim - 30 pkt.,  

13) zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 20 pkt., ( od I do III m.) 

14) zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu półfinału          powiatowego –      15 

pkt.,  

15) zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu gminnym – 10 pkt.,  

16) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych - 5 pkt.,  

17) reprezentowanie szkoły w pocztach sztandarowych  – 10 pkt.,  

18) praca na rzecz szkoły-  5 pkt.  (np. pomoc nauczycielowi, porządkowanie sali itp.),  

19) udział w uroczystościach szkolnych (np. rola w przedstawieniu) - od 5 pkt. do 15pkt., (w 

zależności od wkładu pracy),  

20) udział w zbiórce makulatury nakrętek, baterii - 15pkt., raz w semestrze),  

21) praca na rzecz klasy (przygotowanie gazetki, prowadzenie kroniki klasy, itp.) od 5 pkt. do 

15pkt., (za każdy rodzaj pracy),  

22) pomoc innym w nauce – 20 pkt., (raz w semestrze),  

23) punktualność (brak spóźnień) – 10 pkt., (raz w semestrze),  

24) 99%- 100 % frekwencja (brak nieobecności) – 10 pkt., (raz w semestrze),  

25) udział w akcjach charytatywnych (w tym w kiermaszach, festynie szkolnym itp.) - 5 pkt., 

(za każdy rodzaj pracy),  

26) wolontariat - od 5 pkt. do 10 pkt., (za każdy rodzaj pracy),  

27) systematyczny udział w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, SKS oraz 

aktywność podczas zajęć- 10 pkt., (raz w semestrze),  

28) pochwała dyrektora szkoły - od 10 pkt. do 50 pkt., (raz w semestrze),  

32) pochwała wychowawcy- od 5 pkt. do 10 pkt.; (raz w semestrze),  

33) do dyspozycji nauczyciela - od 1 pkt. do 20 pkt. (raz w semestrze),  

Podczas nauki zdalnej nauczyciel ma prawo dodać 5 punktów za aktywność- raz w 

semestrze. 
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VII  Za zachowania negatywne i następujące działania uczeń traci punkty.  

1) spóźnienie się na lekcje z własnej winy – 3 pkt.,(za każde jednorazowe spóźnienie),  

2) nieodpowiedni strój (odsłonięte plecy, pośladki, brzuch, biust itp.), brak stroju galowego w 

dniu uroczystości szkolnych – 5 pkt.,(jednorazowo, w danym dniu- punkty odnotowuje 

wychowawca),  

3) makijaż, malowanie paznokci - 5 pkt.,(jednorazowo, w danym dniu),  

4) farbowanie włosów w trakcie roku szkolnego - 15 pkt.,  

5) przeszkadzanie na lekcjach (np. chodzenie po klasie, rozmowy itp.) - 5 pkt., (dotyczy jednej 

jednostki lekcyjnej),  

6) uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach, mimo wcześniejszego upomnienia nauczyciela - 10 

pkt.,  

7) niewykonanie zadania wskazanego przez nauczyciela (w ramach pracy na lekcji) - 15 pkt.,  

8) odmowa wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela- 10 pkt.,  

9) picie napojów podczas lekcji, spożywanie pokarmów i żucie gumy- 5 pkt.,  

10) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, w tym:  

a) nieobecność ucznia na zajęciach bez usprawiedliwienia – 1pkt. (za każdą godzinę),  

b) samowolne opuszczenie lekcji przed i po zawodach sportowych oraz konkursach,  - 10 

pkt.,(za każdy dzień nieobecności),  

11) łamanie zasad: oszukiwanie nauczyciela, kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac 

domowych itp. – 10 pkt., (dotyczy jednego przewinienia),  

12) podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia – 30 pkt.,  

13) brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego  – 1 pkt.,  

14) niewywiązywanie się z powierzonych zadań   (innych niż praca domowa)10 pkt.,  

15) samowolne opuszczanie terenu szkoły – 20 pkt.,  

16) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (bez zgody 

nauczyciela) podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wyjść klasowych – 10 pkt., ( za każde 

zdarzenie),  

17) niewłaściwe zachowanie podczas przerw, np.: bieganie po korytarzu;  wchodzenie bez 

potrzeby do toalet i przesiadywanie w nich; chodzenie, skakanie po ławkach; korzystanie z 

placu zabaw i niedozwolonych miejsc bez pozwolenia nauczyciela  i inne - 5 pkt., (za każde 

zdarzenie),  

18) niewłaściwe zachowanie podczas apeli i uroczystości szkolnych – 5 pkt., (dotyczy 

każdorazowego przewinienia),  

19) aroganckie zachowanie; wulgarne słownictwo; niewłaściwe zachowanie w miejscach 

publicznych – 15 pkt., (dotyczy każdorazowego przewinienia),  

20) zaczepianie słowne lub fizyczne innych (np. dokuczanie, podstawianie nogi, uderzenie, 

popchnięcie, natrętne chodzenie za kimś itp.) – 15 pkt., (dotyczy jednego przewinienia),  

21) naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli lub innych osób przez zniesławianie, 

agresję lub prowokację (np.: zniesławienie słowne, publikacje w Internecie, napisy na 

ścianach itp.) – 20 pkt.,  

22) zniszczenie mienia szkolnego, publicznego i prywatnego – od 5 do 50 pkt.,  

23) kradzież – 30 pkt.,  

24) zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu innych (np. przyniesienie do szkoły 
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przedmiotu niebezpiecznego lub zakazanego) – od 20 do 50 pkt.,  

25) zaśmiecanie otoczenia – 10 pkt., (dotyczy jednego zdarzenia),  

26) posiadanie i stosowanie napojów energetyzujących – 10 pkt.,  

27) stosowanie używek (np. papierosy, e-papierosy, alkohol, tabaka, dopalacze, narkotyki), 

pobicie, wyłudzenie pieniędzy – 50 pkt., (dotyczy każdorazowego przewinienia),  

28) przemoc psychiczna wobec innych –  30 pkt., (dotyczy jednego zdarzenia),  

29) namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia społecznego, regulaminu szkoły 

– 20 pkt.,  

30) konflikt z prawem, interwencja Policji – 50 pkt.,  

31) upomnienie dyrektora szkoły – 20 pkt.,  

32) nagana dyrektora szkoły – 50 pkt..  

33) do dyspozycji nauczyciela - od -1 pkt. do - 20 pkt. 

 

VIII Uczeń, który w ciągu jednego semestru dopuścił się rażącego przewinienia (skutkującego 

jednorazową utratą 50 punktów i więcej),  lub 3 krotnie otrzymał jednorazową karę o 

wysokości -20 pkt., ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień od oceny wynikającej 

ze skali punktowej. 

IX  Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wystawia się na podstawie średniej 

arytmetycznej liczby punktów z I i II półrocza.  

X Ocena z zachowania wynika z punktów, ustalana jest przez wychowawcę w porozumieniu z 

radą pedagogiczną.  

XI  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

XII  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć 

edukacyjnych.  

XIII Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

 

IVX  W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu 

w celu zmiany rocznych ocen zachowania”.  

 

 


