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Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 36  

im. Juliana Tuwima w Zabrzu 

 

1. Do rozdziału 3 ,,Organy szkoły, ich zadania i zasady współdziałania” w § 5 ,,Dyrektor 

szkoły” ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor odpowiada za organizację realizacji 

zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć.  

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia na odległość zawiera Aneks do Regulaminu 

Organizacji Kształcenia na Odległość w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w 

Zabrzu. 

2. W rozdziale 4 ,,Organizacja szkoły” § 15 ,,Biblioteka szkolna”  ust. 8 pkt.3) otrzymuje  

brzmienie: 

Rozwijanie czytelnictwa 

3. W rozdziale 4 ,, Organizacja szkoły” § 15 ,,Biblioteka szkolna” traci ważność ust. 9 pkt          

4) c). 

4. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów”  

§ 26  ust. 14 otrzymuje  brzmienie: 

Minimalna liczba ocen z danego przedmiotu nie może być mniejsza niż trzy oceny w ciągu 

semestru przy 1 godzinie tygodniowo z danego przedmiotu i 4 oceny w ciągu semestru przy  

2 i więcej godzin tygodniowo z danego przedmiotu. 

5. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów”  

do  § 26 dodaje się  ust. 16 w  brzmieniu: 

Na pisemny wniosek rodzica, nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę na piśmie  

w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku przez rodzica w sekretariacie szkoły,  

za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

6. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów”  

§ 27 ust. 2 pkt 2) otrzymuje  brzmienie: 

Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się następujące progi 

procentowe: 

100% - 98 % ocena celująca 

97% - 89 % ocena bardzo dobra 

88% - 75 % ocena dobra 

74% - 51 % ocena dostateczna 

50% - 33 % ocena dopuszczająca 

32 % i mniej ocena niedostateczna 
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7. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów” § 

27 ust. 10 otrzymuje  brzmienie: 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) 

otrzymują według zasad: 

1) uczeń otrzymuje swoją pracę  w czasie zajęć edukacyjnych, co ma na celu ogólne omówie-

nie sprawdzonych i ocenionych prac w danym oddziale: 

a) z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca; 

b) ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie; 

c) z udzielaniem wskazówek, w jaki sposób można poprawić swoją pracę i w jaki sposób na-

leży się dalej uczyć, aby pokonać trudności. 

2) Po zapoznaniu się z wynikami pracy, uczeń dokonuje poprawy. 

3) Rodzice zapoznają się z pracami dziecka podczas konsultacji i wywiadówek. 

4) Prace uczniów gromadzi się i przechowuje według zasad: 

a) każdy uczeń ma imienną teczkę, którą prowadzi wychowawca oddziału; prace za dany rok 

szkolny przechowuje się do 31 VIII danego roku. Jeżeli uczeń nie odbierze swoich prac, 

zostaną zniszczone w szkole w terminie do 5 września. 

b) nauczyciel przedmiotu po przedstawieniu uczniom poprawionych i ocenionych prac 

przekazuje je wychowawcy oddziału; 

c) wychowawca oddziału udostępnia prace ucznia jego rodzicom; 

d) na prośbę rodzica, sprawdziany udostępniane są do domu. Rodzic zobowiązany jest 

zwrócić je wychowawcy w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia. W przypadku nie 

oddania sprawdzianów w podanym terminie, kolejne sprawdziany udostępnione będą 

wyłącznie na terenie szkoły. 

5) Nauczyciele wszystkich przedmiotów każdy sprawdzian oraz test pisemny oceniają oraz 

dodatkowo opatrują komentarzem. 

8. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów” § 

27 ust. 29 otrzymuje  brzmienie: 

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w okresie od grudnia do stycznia każdego roku 

szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala przewodniczący 

Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w sierpniu. 

 

1) Oceny śródroczne i roczne ze wszystkich przedmiotów wystawiane  

są z uwzględnieniem średniej ważonej, wyliczanej w dzienniku LIBRUS  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz z uwzględnieniem zaangażowania 

ucznia do przedmiotu. 
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9. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów” § 

27 ust. 31 otrzymuje  brzmienie: 

1) Ustala się następujące wartości średniej ważonej na poszczególne oceny śródroczne  

i roczne: 

a) celujący – dla średniej powyżej 5,1 

b) bardzo dobry – dla średniej od 4,75 do 5 

c) dobry – dla średniej od 3,75 do 4,74 

d) dostateczny – dla średniej od 2,75 do 3,74 

e) dopuszczający – dla średniej od 1,75 do 2,74 

f) niedostateczny – dla średniej poniżej 1,75 

 

2) Ostateczną decyzję dotyczącą oceny śródrocznej i rocznej podejmuje nauczyciel, 

uwzględniając oceny cząstkowe, aktywność na lekcji, systematyczność, terminowość pisania 

prac klasowych i poprawę oraz spełnienie kryteriów zawartych w § 26. 

 

3) Śródroczną lub roczną ocenę celującą może otrzymać uczeń, który ma średnią nie mniejszą 

niż 5,1 i spełnia kryteria wymienione w § 26 ust. 11. 

 

4) Ocena śródroczna i roczna może być niższa od przewidywanej, jeżeli uczeń nie wywiąże 

się z zadań zleconych przez nauczyciela po wystawieniu oceny proponowanej  

w wyznaczonym przez niego terminie. 

10. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów”  

do § 27 dodaje się  ust. 38 w  brzmieniu: 

Na wniosek rodzica, nauczyciel uzasadnia śródroczną i roczną ocenę z zajęć edukacyjnych  

w formie ustnej lub pisemnej. Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwołać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – 

do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazać uczniowi informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

11. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów”  

do § 33 ,,Rodzice” dodaje się  ust. 7 w  brzmieniu: 

Rodzice mogą w formie pisemnego wniosku zwrócić się do Dyrektora Szkoły o udostępnianie 

do wglądu dokumentacji dotyczącej: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) egzaminu poprawkowego; 
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3) zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły, które dotyczą ustalania rocznych ocen klasyfi-

kacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie  

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen; 

4) innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. 

12. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów”  

do § 33 ,,Rodzice” dodaje się  ust. 8 w  brzmieniu: 

Wniosek o których mowa w ust. 7 można złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy 

sekretariatu. 

13. W rozdziale 7 ,,Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów” 

do § 33 ,,Rodzice” dodaje się  ust. 9 w  brzmieniu: 

Udostępnianie do wglądu rodzicom dokumentacji wymienionej w ust. 7 odbywa się na nastę-

pujących zasadach: 

1) Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji. 

2) Dokumentacja udostępniana jest rodzicom w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności 

upoważnionego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela. 

3) Udostępnianie do wglądu rodzicom dokumentacji odbywa się nie później niż 5 dni 

roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. 

4) Podczas dokonywania wglądu w dokumentację, rodzice mogą sporządzać notatki  

i wykonywać fotografię pracy ucznia. Na prośbę rodzica, dokumentacja może być skserowana 

w sekretariacie szkoły. 

 

 

Zamiany obowiązywać będą od dnia 1 września 2020 r. 

 

 

 


