załącznik nr 2
do protokołu Rady Pedagogicznej
z dn. 14.10.2021 r.

Uchwała nr 2 /2021/2022
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mamliczu
z dnia 14 października 2021 r.
sprawie zmian zapisu w Statucie Szkoły Podstawowej w Mamliczu
Na podstawie zapisu w rozdz. 15 § 121 ust.1 Statutu Szkoły Podstawowej w Mamliczu Rada
Pedagogiczna uchwala , co następuje:
§1
Dokonuje się zmian zapisu w „Podstawa prawna” podyktowane zmianami w przepisach
prawa.
§2
Dokonuje się zmian zapisu w rozdziale 11 „Prawa i obowiązki ucznia” w następującym
zakresie:
1. § 85 ust.3 pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
8) przestrzegać następujących zasad dotyczących wyglądu i ubioru:
a)

ubiór powinien być adekwatny do zajęć w jakich uczeń uczestniczy, tak by nie
zagrażał bezpieczeństwu jego i innych uczniów:

-

schludny, skromny, czysty i estetyczny,

-

zasłaniający brzuch (zakaz noszenia bluzek typu “crop top”) i ramiona, bez dużych dekoltów,

-

spodenki i spódnice odpowiedniej długości (do połowy uda lub dłuższe, nieobnażające pośladków),

-

bez wulgarnych nadruków promujących używki, treści faszystowskie, rasistowskie oraz obrażające uczucia religijne (także w języku obcym),

-

obowiązuje zakaz noszenia biżuterii, dozwolone jest noszenie drobnych, przylegających do uszu kolczyków, które należy zdjąć podczas lekcji wychowania fizycznego,

-

na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy (biała koszulka,
ciemne spodenki, zmienne obuwie sportowe z gładką podeszwą); sportowe obuwie zmienne ma również uczeń, który nie ćwiczy,

b. podczas uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, a także w dni
szczególnie uroczyste np. rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych,
egzaminy wewnętrzne, zakończenie zajęć edukacyjnych itp., uczeń zobowiązany jest
do noszenia stroju galowego, w którego skład wchodzi:
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-

górna część stroju w kolorze białym (bluzka koszulowa lub inna bez nadruków),

-

dolna część stroju w kolorze granatowym bądź czarnym, dopuszcza się także
sukienkę w tonacji biało - czarnej lub biało - granatowej,

-

odpowiednie do uroczystego stroju obuwie,

c. uczeń dba o higienę osobistą:
-

estetyczną fryzurę (czyste włosy),

-

czystą odzież i obuwie,

-

paznokcie ucznia są obcięte, czyste, bez lakieru ( dopuszczalna bezbarwna
odżywka lub bezbarwny lakier do paznokci), ozdób i tipsów,

-

2.

w Szkole zabrania się noszenia makijażu;

w § 85 dodaje się następujące ust:
16) Uczeń jest zobowiązany do świadomego i odpowiedzialnego używania gadżetów elektronicznych na terenie szkoły, tj. telefonów komórkowych, smartfonów, cyfrowych aparatów
fotograficznych, itp. Przez świadome i odpowiedzialne używanie rozumie się:
1)

w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody nauczyciela sprawującego
opiekę;

2)

na wyraźne polecenie nauczyciela sprawującego opiekę;

3)

wykonywanie zdjęć tylko na wyraźną prośbę bądź po uzyskaniu zgody nauczyciela sprawującego opiekę;

4)

upublicznienie efektów używania gadżetów tj. filmów, nagrań, zdjęć tylko za
zgodą zainteresowanych osób.

17) Uczeń korzystający z mediów społecznościowych jest zobowiązany do przestrzegania
zasad zawartych w Social Media Policy.
18)
§3
Dokonuje się zmian zapisu w rozdziale 13 „Wewnątrzszkolne zasady Oceniania. Wskazania
ogólne” w następującym zakresie:
1. w § 102 ust. 3 pkt. 1), 2), 3) dokonuje się zmiany zapisu:
1)

podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

2)

na terenie szkoły w obecności nauczyciela w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Podczas wglądu prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
może być kopiowana.
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w § 102 dodaje się następujący ust.

2.
4.

Prace pisemne i bieżąca dokumentacja z przebiegu nauczania, niepodlegające archiwizacji, mogą zostać przekazane uczniowi lub jego rodzicom, bądź mogą zostać zniszczone nie wcześniej niż w listopadzie po zakończeniu roku szkolnego, w którym dokumentacja została wytworzona.

3. w § 107 tabela ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
%

STOPIEŃ

0 - 29

niedostateczny

30-49

dopuszczający

50-69

dostateczny

70-89

dobry

90-99

bardzo dobry

100

celujący

Zasady oceniania w klasach I - III
4. w § 109 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Stopnie bieżące (np. kartkówki, sprawdziany, testy), określające poziom osiągnięć uczniów,
w których stosuje się oznaczenia cyfrowe są wyliczane wg następującej skali:
%

STOPIEŃ

OZNACZENIE CYFROWE

100%
95% - 99%
90% - 94%
85% - 89%
80% - 84%
75% - 79%
67% - 74%
57% - 66%
50% - 56%
44% - 49%
37% - 43%
30% - 36%
0% - 29%

celujący
bardzo dobry +
bardzo dobry
bardzo dobry dobry +
dobry
dobry dostateczny +
dostateczny
dostatecznydopuszczający +
dopuszczający
niedostateczny

6
5+
5
54+
4
43+
3
32+
2
1

5. w § 109 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie
W zeszytach i ćwiczeniach jest stosowana ocena kształtująca lub ocena wyrażona stopniem:
1) ocena celująca:
-

Wykonałeś pracę bezbłędnie.
Wykonałeś pracę bardzo starannie.
Twoja praca mnie zachwyca.
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2) ocena bardzo dobra:
-

Wykonałeś pracę poprawnie.
Popełniłeś tylko kilka drobnych błędów.
Wykonałeś pracę starannie.
Jestem bardzo zadowolona z Twojej pracy.

3) ocena dobra:
-

Większość pracy wykonałeś poprawnie.
Popełniłeś niewiele błędów.
Wykonałeś pracę starannie.
Jestem zadowolona z Twojej pracy.

4) ocena dostateczna:
-

Ponad połowę pracy wykonałeś poprawnie.
Popełniłeś wiele błędów.
Wykonałeś pracę mało starannie.
Musisz uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności.
Jestem zmartwiona.

5) ocena dopuszczająca:
-

Mniej niż połowę pracy wykonałeś poprawie.
Popełniłeś bardzo dużo błędów.
Wykonałeś pracę niestarannie.
Musisz uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności.
Jestem bardzo zmartwiona.

6) ocena niedostateczna:
-

Wykonałeś poprawnie niewielką część pracy.
Popełniłeś bardzo dużo błędów.
Wykonałeś pracę bardzo niestarannie.
Musisz uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności.
Jestem bardzo smutna.

6. w § 109 skreśla się ust. 4
7. w § 109 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie
Oceny za II okres i roczne wyrażone są następującymi oznaczeniami:
1) 5-6 - całkowicie opanował materiał;
2) 3-4 - częściowo opanował materiał;
3) 1-2 - musi więcej ćwiczyć/nie opanował materiału.
8. w § 117 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Od roku szkolnego 2023/2024 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden
z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
9. w § 117 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
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Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej,
obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz - od roku szkolnego 2023/2024 - wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii,
chemii, fizyki, geografii.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku.

Uchwała została przyjęta ilością głosów:
1. za:
2. przeciw:
3. wstrzymało się:
4. członków Rady Pedagogicznej: 23
5. obecnych: 18

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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