
Załącznik nr 1 

                                                                                                                    do uchwały nr 10/2021 

                     z dnia 16.09.2021 r. 

 

Zmiany w statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. ks,. Jana Twardowskiego w Turośli 

 

 

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę nr  10/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

szkoły. 

 

W rozdziale VI  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne:  

 

w § 39: Założenia ogólne przed ust. 1 dodaje się wpis o treści: „Ocenianie uczniów odbywa 

się w trakcie trwania nauczania stacjonarnego, nauczania zdalnego oraz nauczania 

hybrydowego”. 

§ 43 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

W trakcie trwania nauczania zdalnego każda ocena cząstkowa, którą  otrzymuje uczeń ma 

wagę 1. Ocena ze sprawdzianu/ pracy kontrolnej ma wagę 2.  

Kolejna numeracja ustępów odpowiednio wzrasta. 

2. Ocenianie zachowania: 

 

W § 47 w  ust. 6 pkt. 3) podpunkt  h) otrzymuje brzmienie „ uczeń, który otrzymał 

nieodpowiednią i naganną śródroczną ocenę zachowania oraz punkty ujemne  nie 

może uzyskać oceny wzorowej na koniec roku szkolnego” 

 

Po h)  dodaje się literę i w brzmieniu „ uczeń, który uzyskał łącznie 25 pkt ujemnych 

w półroczu  nie może mieć oceny z zachowania wyższej niż bardzo dobry, oraz  

i) O treści „„ uczeń, który uzyskał łącznie 50 pkt ujemnych w półroczu  nie może 

mieć oceny z zachowania wyższej niż dobry” 

Kolejna numeracja ustępów odpowiednio wzrasta. 



Punkt 4) przyjmuje następujące brzmienie: 

Lp. Opis 
Liczba 

punktów 

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

1. Wzorowa frekwencja (100% )  +20 pkt 

2. 

Czytelnictwo: 

 a)najlepsi czytelnicy klasowi (raz w semestrze) – pięciu najlepszych 

uczniów 

 b) najlepsi czytelnicy szkolni (raz w semestrze) - trzech najlepszych 

uczniów  

c) najlepszy czytelnik biblioteki publicznej (raz w semestrze) 

 

 d) raz w semestrze punkty przydziela nauczyciel bibliotekarz za: 

  korzystanie z różnych źródeł informacji 

  zaangażowanie ucznia w prace dodatkowe na rzecz biblioteki. 

 

 +10 do +5 

pkt  

+15 pkt 

 + 10 do +5 

pkt 

 

 

+5 pkt  

od +10 do 

+15 pkt 

3.  Średnia ocen powyżej 4,75  +20 pkt 

4. 
Stosunek do przedmiotu ( strój, kultura osobista, stosunek do 

nauczyciela, kolegów) 

od +1 do 

+3pkt 

5. Przeszkadzanie na lekcji (rozmowy, śmiech, inne) każdorazowo  -5 pkt 

6. Spóźnianie się na lekcje (za każdym razem)  -5 pkt 

7. Brak zeszytu, podręcznika, stroju na wychowanie fizyczne, przyborów  -3 pkt 

8. 
Niewywiązywanie się z powierzonych zadań  od-5  do – 10 

pkt 

9. Fałszowanie dokumentów (zwolnień, usprawiedliwień)  -30 pkt 

10. Godziny nieusprawiedliwione - za każdy dzień  -3 pkt 



11. Ucieczka 1 h  -10 pkt 

12. Samowolne opuszczenie terenu szkoły, opuszczanie zajęć świetlicowych  -10 pkt 

13. Nieprzygotowanie do konkursu, osiągnięcie poniżej 50%  -3 pkt   

14. Bierny, lekceważący udział w akcjach szkolnych  -10 pkt 

15. Niekorzystanie z biblioteki w semestrze  -10 pkt 

16. Niezmienienie obuwia  -3 pkt 

17 
Niszczenie przyborów szkolnych, podręczników, ćwiczeń  od -5 do -10 

pkt 

18. Brak pracy domowej  -3 pkt 

19. 
Niewywiązywanie się z udziału w zawodach sportowych, mimo 

uprzedniej deklaracji 

od -5 do -

10pkt 

20. Wagary - 20 pkt 

21. Brak stroju sportowego na zajęciach -5 pkt 

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ: 

22. 

Pełnienie funkcji i wywiązywanie się z obowiązków:  

a) w samorządzie klasowym  

b) w samorządzie uczniowskim  

 

+10 pkt 

+15 pkt 

23. Wykonywanie prac na rzecz szkoły lub klasy (każdorazowo)  +5 pkt 

24. 
Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych nieobowiązkowych (np. 

chór) oraz pozaszkolnych.  

+15 pkt 

25. Pomoc kolegom w nauce (wpisu dokonuje nauczyciel przedmiotu)  +5 pkt 

26. Aktywne uczestnictwo w zajęciach świetlicowych  +10 -+ 15 pkt 

27. 
Praca w sklepiku szkolnym  od +10 do + 

15 pkt 



28. 
Niszczenie sprzętu i wyposażenia w szkole i poza nią   od-20  do - 

50 pkt 

29. Kradzież  -50 pkt 

30. Wyłudzanie pieniędzy  -50 pkt 

31. Ukrywanie negatywnych zachowań innych  - 5pkt 

 III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOLNE:  

32. 

Udział w konkursach przedmiotowych: 

 a) etap szkolny  

- udział i osiągnięcie 50% 

 - kwalifikacje do etapu rejonowego 

 

 

+10 pkt  

+25 pkt 

33. 

b)etap rejonowy 

 - udział i osiągnięcie 50%  

- zajęcie I, II, III miejsca 

 - kwalifikacja do etapu wojewódzkiego 

 

+30 pkt  

+40 pkt 

 +50 pkt 

34. 

c) etap wojewódzki 

 - uczestnik 

 - finalista 

 - laureat  

 

+50 pkt 

 +60 pkt  

+70 pkt 

35. 

d) etap centralny  

- udział  

- zajęcie I, II, III miejsca  

 

+90 pkt  

+100 pkt 

36. 

e) konkurs matematyczny KANGUR 

 - udział i osiągnięcie 50%  

- wyróżnienie 

 - laureat  

 

+15 pkt  

+50 pkt 

+70 pkt  

37. 

Udział w zawodach sportowych, konkursach artystycznych i konkursach 

wiedzy  

a) etap szkolny  

- wyróżnienie 

 - zajęcie I, II, III miejsca  

 

 

+5 pkt 

 +15,+10,+5 

pkt 

38. b) etap rejonowy (powiatowy )   



- udział 

- zajęcie I, II, III miejsca  

5 pkt  

+20,+15,+10 

pkt 

39 

c) półfinał wojewódzki 

- udział 

 - kwalifikacje do finału wojewódzkiego  

 

+15 pkt  

+25 pkt 

40 

d) finał wojewódzki  

- udział  

- zajęcie I, II, III miejsca  

 

od +5 do +30 

pkt  

+45,+40,+35 

pkt 

 

41. 

e) zawody wojewódzkie ( bez kwalifikacji ) 

 - udział 

 - zajęcie I, II, III miejsca  

 

od +5 do +15 

pkt  

+30 pkt 

42. 

f) etap centralny  

- udział 

 - zajęcie I, II, III miejsca  

 

+70 pkt  

+100 pkt 

43. 
Aktywny udział w uroczystościach, pracach społecznych, imprezach 

okolicznościowych  

 +10 pkt 

44. Pełnienie funkcji członka pocztu sztandarowego  +15 pkt 

45. 

Akcje organizowane na terenie szkoły:  

- udział  

- osoba wyróżniająca się  

 

+5 pkt  

+10 pkt 

46. 

 

Zajęcie I, II, III miejsca w oszczędzaniu (innych akcjach)  

 

+15, +10, +5 

pkt 

47. 
Konkurs ogólnopolski jednoetapowy  od +10 do+30 

pkt 

48. 
jednoetapowy  od +10 do+30 

pkt  



IV. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ: 

49. 

Udział w konkursach recytatorskich związanych z patronem szkoły 

 a) etap szkolny 

 - wyróżnienie  

- zajęcie I, II, III miejsca  

 

 

+5 pkt  

+15, +10, +5 

pkt 

50 

b) etap rejonowy (powiatowy ) 

 - udział 

 - zajęcie I, II, III miejsca  

 

+5 pkt  

+20,+15,+10 

pkt 

51. 

c) półfinał wojewódzki.  

- udział 

 - kwalifikacje do finału wojewódzkiego  

 

+15 pkt 

+ 25 pkt 

52. 

d) finał wojewódzki  

- udział 

 - zajęcie I, II, III miejsca  

 

od +5 do + 30 

pkt 

+45, +40, +5 

pkt 

53. 

e) zawody wojewódzkie (bez kwalifikacji) 

 - udział  

- zajęcie I, II, III miejsca  

 

od+5 do +15 

pkt 

+30 pkt 

54. 

f) etap centralny 

 - udział  

- zajęcie I, II, III miejsca  

 

+70 pkt  

+100 pkt 

55. 
Punkty do dyspozycji wychowawcy (raz w półroczu) – Przykładne 

stosowanie zwrotów grzecznościowych  

+10 pkt 

56. 

Wulgarne gesty i 

słownictwo

  

+10 pkt 

 V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

57. Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów +10pkt 



58. 

Punkty do dyspozycji wychowawcy (raz w półroczu) – Udzielanie pomocy 

innym, reagowanie w sytuacjach trudnych – z własnej inicjatywy, 

spontaniczne 

-10 pkt 

59. Ubliżanie kolegom, zaczepki fizyczne  -10 pkt 

60. 
Bójka  od -20 do – 

40 pkt 

61. 
Palenie papierosów, posiadanie papierosów, zapalniczki, przedmiotów 

niebezpiecznych  

-50 pkt 

62. Picie alkoholu  -50 pkt 

63. Celowe powodowanie zagrożenia utraty zdrowia lub życia swojego i innych  -40 pkt 

64. Posiadanie środków odurzających  -100 pkt 

VI. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ: 

65. Zaśmiecanie otoczenia np. słonecznikiem, papierami itp.  -10 pkt 

66. 
 Wyzywający makijaż i niestosowny strój np. brak stroju galowego, 

pomalowane paznokcie  

-10 pkt 

67. Jedzenie na lekcji  -5 pkt 

68. 
Złe zachowanie podczas dojazdu do szkoły  od -10  do -

15 pkt 

69. 

Sytuacje gorszące, deprawujące; związane z seksem, pornografią, 

korzystanie w szkole z niemoralnych, niedozwolonych stron internetowych, 

wulgarne, obrażające wpisy  

w Internecie, wpisy z błędami ortograficznymi  

-30 pkt 

70. 

Korzystanie z telefonów komórkowych, sprzętu grającego mp3, mp4 na 

lekcjach, niewłaściwe wykorzystanie aparatów fotograficznych, 

dyktafonów, kamer znajdujących się w telefonie i innego sprzętu 

elektronicznego na lekcjach i przerwach bez zgody osób filmowanych, 

fotografowanych i nagrywanych  

-20 pkt 

71. Ściąganie i umożliwianie ściągania  -10 pkt 



 

 

Pozostałe zapisy zostają bez zmian. 

 

72. 
Niewłaściwe zachowanie podczas apelu  od -5 do -10 

pkt 

73. 
Niewłaściwe zachowanie na świetlicy  od-5 do-10 

pkt 

74. Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy - 5pkt 

75. Niewłaściwe zachowanie na stołówce szkolnej  -5pkt 

76. 
Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczki szkolnej od -5 do -

10pkt 

77. Nieodpowiednią kulturę osobistą - 5pkt 

78 
Punkty do dyspozycji wychowawcy (raz w półroczu) – wysoki poziom 

kultury osobistej, uprzejmość, życzliwość wobec osób dorosłych i kolegów 

+10 pkt 

VII. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:  

79. 
Niewykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły (ignorowanie) 

każdorazowo  

-10 pkt 

80. Aroganckie zachowanie wobec osób dorosłych oraz rówieśników  -20 pkt 

81. Kłamstwo  -10 pkt 

82. 
Noszenie elementów, wisiorków, naszywek propagujących przemoc, rasizm 

i niemoralność  

-5 pkt 

83. 
Inne do oceny wychowawcy/ rady pedagogicznej  od 10  do -

10pkt 



 

 

 


