
Aneks nr 2 do statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach 

 
 

 
§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1) w § 37 ust. 4 pkt 12)  otrzymuje brzmienie:  

„12) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów poprzez tworzenie warunków do aktywnego i twórczego 

udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do 

samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze 

zorganizowanej pracy umysłowej, zespołowej i indywidualnej; ponadto w ramach 

zadań statutowych szkoły nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia: konsultacji 

przedmiotowych, kół zainteresowań, realizacji projektów, akademii, imprez 

okolicznościowych, wycieczek oraz konsultacji z rodzicami;” 

 

2) w § 56  

a) w ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) rodzic (prawny opiekun) ma prawo na bieżąco (np. w formie zdjęcia, kserokopii) 

do zapoznania się z każdą pracą pisemną swojego dziecka.” 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na bieżąco informację o ocenach 

poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowe informacje uzyskują podczas zebrań, 

konsultacji i rozmów indywidualnych. 

6. Nauczyciel przekazuje uczniowi informacje o ocenie zapisując ją w dzienniku 

elektronicznym lub dodatkowo w zeszycie przedmiotowym i może skomentować 

ocenę w rozmowie indywidualnej z uczniem.” 

 

 

3) w § 61  

a) ust.  6  otrzymuje brzmienie: 

„6. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć edukacyjnych 1 raz w półroczu 

– oznaczenie „np.”. Prawo do ulg (nieprzygotowania) zawiesza się na czas 

przeprowadzenia klasyfikacji tj. w ostatnim miesiącu przed klasyfikacją śródroczną 

i roczną.” 

b) ust. 12 i 13  otrzymują brzmienie: 

„12. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych 

lub był nieobecny 1 dzień, jest zobowiązany na najbliższej lekcji do napisania 

sprawdzianu.  

13. Uczeń, którego obecność usprawiedliwiona trwała dłużej niż 1 dzień jest 

zobowiązany do napisania sprawdzianu do dwóch tygodni w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Uczeń, który nie stawi się w wyznaczonym terminie, pisze zaległy 

sprawdzian na najbliższej lekcji.” 



 

4) w § 63 pkt.  

a) ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W klasie I  bieżąca ocena opisowa spełnia trzy funkcje:  

1) informacyjną, czyli stopień opanowania wiadomości i umiejętności;  

2) korekcyjną, czyli wskazującą na braki wymagające opanowania;  

3) motywacyjną, czyli wzmacniającą i zachęcającą do dalszej pracy i może być 

poparta komentarzem słownym nauczyciela lub motywującym znakiem graficznym:  

a) wspaniale, doskonale, świetnie; 

b) bardzo ładnie, bardzo dobrze; 

c) ładnie, dobrze; 

d) postaraj się więcej pracować/ćwiczyć;  

e) pomyśl, popraw, poćwicz; 

f) pracuj więcej.” 

b) ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W klasie II i III w ocenianiu bieżącym wprowadza się oceny cyfrowe w skali od 6-

1, które mogą być poparte komentarzem słownym: 

1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4;  

4) stopień dostateczny – 3;  

5) stopień dopuszczający – 2;  

6) stopień niedostateczny – 1.” 

c) ust 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W ocenianiu bieżącym w klasie II i III dopuszcza się stosowanie przy ocenach 

cyfrowych dodatkowych znaków „+” i „-”. W ocenianiu dyktand u uczniów 

posiadających opinię stwierdzającą dysleksję rozwojową lub będących w grupie 

ryzyka dysleksji, nauczyciel wystawia ocenę popartą komentarzem.” 

d) uchyla się ust. 9 

 

5) w § 64  

a) w ust 1 po pkt 8) kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się pkt 9) 

w brzmieniu: 

„9) aktywność na zajęciach.” 

b) ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pomocą w przekazywaniu informacji i wystawieniu ocen w klasach I-III może być 

zeszyt korespondencji prowadzony przez ucznia.”   

 

6) w § 66 pkt.   

a) ust 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Uczniowi nieobecnemu można zamiast oceny wpisać nb.” 

b) w ust 17  pkt 1)- 4) otrzymują brzmienie:  

„1) stopień niedostateczny – od 0% do 30% punktów możliwych do uzyskania; 

2) stopień dopuszczający – od 31% do 49% punktów możliwych do uzyskania; 



3) stopień dostateczny – od 50% do 72 punktów możliwych do uzyskania;  

4) stopień dobry – od 73%% do 89% punktów możliwych do uzyskania; „ 

c) ust 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Uczeń może jednokrotnie poprawić otrzymaną ocenę z pracy kontrolnej 

(z wyjątkiem kartkówki). Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika z wagą 

niższą o jeden stopień, a ocena poprawiana jest anulowana.” 

d) w ust 25 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie” 

„1) dla poszczególnych form sprawdzania postępów uczniów na lekcjach wychowania 

fizycznego w klasach IV-VIII oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum: 

Formy sprawdzania wiedzy Waga 

Udział w konkursach i zawodach od szczebla miejskiego. 

Zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na lekcji, 

przygotowanie do zajęć, pomoc słabszym, umiejętność 

współpracy w grupie ( ocena za aktywność raz na miesiąc). 

4 

Umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki . 3 

Wiadomości z zakresu dbałości o własne zdrowie oraz 

zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń. 
2 

Postępy w rozwoju fizycznym (na podstawie cyklicznych 

testów sprawnościowych), praca domowa, wykonanie 

gazetki, udział w testach sprawności fizycznej, wykonanie 

elementów technicznych, udział w konkursach i zawodach 

szkolnych. 

1 

 

2) dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności na lekcjach plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć komputerowych, informatyki  oraz zajęć 

artystycznych w klasach 4-8 oraz gimnazjalnych: 

Formy sprawdzania wiedzy Waga 

Wysoki wynik w konkursach powiatowych,  rejonowych, 

wojewódzkich ogólnopolskich i  międzynarodowych 

Test  

4 

Kartkówka 

Odpowiedź /śpiew 

Zadanie dodatkowe 

Praca na lekcji 

Wysoki wynik w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

3 

Referat wygłoszony na lekcji 

Prezentacja  

Zadanie domowe  

Udział w występach i konkursach 

2 

Aktywność  

Praca w grupie 

Zeszyt  

1 



Inne 

 

e) ust. 26 otrzymuje brzmienie: 

„26. Przelicza się wartości średniej ważonej na ocenę słowną według tabeli:  

Wartość średniej ważonej Ocena 

5,6 i powyżej 6 

4,6- 5,59 5 

3,6-4,59 4 

2,6-3,59 3 

1,5-2,59 2 

0-1,49 1 

 

7) w § 70 ust. 2 

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który ma wszystkie godziny nieobecności 

usprawiedliwione, spełnia wszystkie wymagania na ocenę poprawną oraz wypełnia co 

najmniej cztery z niżej podanych wymagań: 

a) systematycznie i w porozumieniu z wychowawcą pomaga uczniom słabszym 

w nauce; 

b) aktywnie działa i pełni określone funkcje w klasie lub szkole; 

c) bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych lub klasowych; 

d) reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych; 

e) bierze aktywny udział w projektach realizowanych przez szkołę; 

f) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych; 

g) pełni kluczową rolę w realizacji projektu – np. wspomaga członków zespołu 

w realizacji zadań w ramach projektu; 

h) angażuje się w wolontariat.” 

b) w pkt 4) uchyla się lit. l)  

c) pkt 5) i 6) otrzymują brzmienie: 

„5) Uczeń, który ma powyżej 1% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych nie 

może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

6) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

poprawną lub ma powyżej 5% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.” 

d) w pkt 7) lit  a) otrzymuje brzmienie: 

„a) miał powyżej  40% nieusprawiedliwionych nieobecności,” 

 

8) w § 79  

a) ust. 4 pkt 2)otrzymuje brzmienie:  

„2) dla ucznia klas IV- VIII oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum, który 

uzyskał co najmniej bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4, 75 – świadectwo 

z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa lub rzeczowa;” 



b) ust. 5  otrzymuje brzmienie” 

„5.Wyróżnienia uczniów  na uroczystości zakończenia szkoły powinny w miarę 

możliwości odbywać się w obecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.” 

c) uchyla się ust. 6  

 

 


