
Aneks nr 2/2019/2020 

 

do STATUTU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. JANA PAWŁA II W SOBIENIACH-JEZIORACH 

 

Zatwierdzony uchwałą nr  8/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sobieniach-

Jeziorach 

z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie zmian w statucie Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach 

 

§ 1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1. Rozdział 8,§57, ust.22 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Oceny śródroczne i roczne są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących.” 

 

2. W Rozdziale 8, §57, ust.22 dodaje się następujące punkty: 

1) W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków  +  i  -  Plus podnosi ocenę 

o 0,5, a minus obniża o 0,25 

2) Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych uwzględniamy progi: 

1,66 – ocena dopuszczająca 

2,66 – ocena dostateczna 

3,66 – ocena dobra 

4,66 – ocena bardzo dobra 

Powyżej 5, po uwzględnieniu dodatkowego wkładu pracy ucznia – ocena celująca. 

 

3. Rozdział 8, §61, ust.11 otrzymuje następujące brzmienie:  

     „Szczegółowe kryteria przyznawania punktów dodatnich : 

 

 

Lp. Rodzaj działań Uwagi Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 

punktów 

Osoby 

przyznające 

punkty 

 

1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

 

1.1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej: 

 a) na szczeblu szkolnym z 

zajęcie miejsc punktowanych 

 5  nauczyciel 

przedmiotu 

 b) na szczeblu rejonowym  10  nauczyciel 

przedmiotu 

 c) na szczeblu wojewódzkim,  15  nauczyciel 



uzyskanie tytułu finalisty przedmiotu 

1.2. Udział w zawodach sportowych: 

 a) szkolnych  2  opiekun 

zawodników 

 b) międzyszkolnych  4  opiekun 

zawodników 

 c) zajęcie miejsc 

punktowanych w zawodach 

rangi powiatowej lub wyższej 

 

 

 

10  opiekun 

zawodników 

 

2. Praca na rzecz szkoły 

 

2.1. Aktywne sprawowanie 

funkcji w szkole 

dotyczy 

samorządu 

szkolnego, 

sklepiku 

5 nakoniec 

semestru 

opiekun 

samorządu, 

sklepiku 

2.2. Pomoc w 

organizowaniu 

większych imprez 

szkolnych 

w przypadku np. 

samorządu 

szkolnego dotyczy 

imprez 

wykraczających 

poza zakres 

obowiązków 

5 każdorazowo nauczyciel 

odpowiedzialny 

za imprezę 

2.3 Udział w konkursach 

szkolnych: 

 

 

 

Konkursy 

przedmiotowe, 

organizowane po 

godzinach 

lekcyjnych  

 

5 

każdorazowo opiekun konkursu 

Konkursy 

artystyczne 
5 

za zdobycie miejsc 

punktowanych: 

 10 
każdorazowo opiekun konkursu 

 

3. Praca na rzecz klasy 



 

3.1. Aktywne sprawowanie 

funkcji w klasie 

dotyczy np. 

samorządu 

klasowego 
5 

nakoniec 

semestru 
wychowawca 

3.2. Dbałość o estetykę 

klasy (kwiaty, gazetki 

itp.) 

Postawa wykazywana w 

czasie wykonywania 

prac użytecznych na 

rzecz klasy i szkoły. 

np. prace 

porządkowe 

5 

każdorazowo wychowawca, 

pracownicy 

szkoły 

 

 

4. Przejawianie inicjatywy 

 

4.1. Przejawianie inicjatywy i 

aktywny udział w 

pracach kół 

zainteresowań i 

organizacjach 

szkolnych 

przyznaje się w 

zależności od 

pełnionej funkcji, 

stopnia 

aktywności 

( udział w co 

najmniej 

połowie odbytych 

spotkań 

 

5 nakoniec 

semestru 
opiekun koła, 

organizacji 

4.2. Praca na rzecz innych 

ludzi 

 

 

 

 

5 na koniec 

semestru 

opiekun 

wolontariatu 

Praca w formie 

wolontariatu 

 

 

 10 

 



5. Praca na rzecz rozwoju własnej osobowości - rozwijanie umiejętności pracy nad sobą 

 

5.1. Umiejętność brania 

odpowiedzialności za 

drugiego człowieka 

(reagowanie na zło, 

troska o innych, 

szacunek dla drugiego 

człowieka) 

W sytuacjach 

wyjątkowych , po 

konsultacji z 

dyrektorem 

szkoły 

5 każdorazowo wychowawca 

5.2. Uczynność, 

koleżeńskość, kultura 

bycia 

Udokumentowane 

pisemną 

pochwałą, 

zgłoszoną przez 

nauczyciela lub 

ucznia 

 

5 każdorazowo wychowawca 

 

6. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 

6.1. Aktywny udział w 

imprezach szkolnych, 

będących tradycją 

szkoły 

imprezy typu: 

Wigilia, Dzień 

Rodziny, 

5 każdorazowo wychowawca 

 

7. Wywiązywanie się z obowiązków 

 

7.1. Punktualność Przyznaje się za 

brak spóźnień w 

ciągu semestru 

(dopuszczalne 

dwa spóźnienia, 

usprawiedliwione 

przez rodzica lub 

wychowawcę) 

3 na koniec 

semestru 
wychowawca 

7.2. 100% frekwencja 

 

 5 na koniec 

semestru 
 



7.3. Strój galowy  

 

3 każdorazowo wychowawca 

 

4. Rozdział 8, §62, ust.12 otrzymuje następujące brzmienie:  

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów ujemnych: 

 

 

Lp. Rodzaj działań Uwagi Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 

punktów 

Osoby 

przyznające 

punkty 

1. Przeszkadzanie na 

lekcjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze 

przewinienie 

(punkty przyznaje 

się po uprzednim 

upomnieniu 

ustnym) 

2 każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

Kolejne 

przewinienie 

5 

2. Lekceważący stosunek do 

osób dorosłych,  

niewykonywanie poleceń 

pracowników szkoły 

 

 

 

 

m.in. podważanie 

autorytetu 

5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

aroganckie 

zachowanie 

10 

3. Samowolne opuszczanie 

terenu szkoły 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

4. 
Ubliżanie, zaczepianie 

słowne lub fizyczne 

innych osób 

dotyczy znęcania 

się, wydawania 

krzywdzących 

opinii 

5 

10 

każdorazowo pracownicy 

szkoły 



20 

5. 
Sprowokowanie bójki,  

udział w bójce 

sprowokowanie 5 każdorazowo wychowawca, 

pracownicy 

szkoły udział 10 

6. 
Wulgarne słownictwo 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

7. Kłamstwa, krętactwa,  

 

 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

 7a 
fałszerstwa 

 10 

8. 

Niewłaściwe zachowanie 

w miejscach publicznych 

dotyczy stołówki, 

sklepiku, wyjść 

poza szkołę, 

uroczystości 

szkolnych, 

biblioteki, 

łazienek, 

wycieczek 

5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

9. Niszczenie sprzętu, 

umeblowania,  

 

 5 każdorazowo 

 

pracownicy 

szkoły 

9a  

pomieszczeń,  

budynku szkoły 

 10 

10. Niszczenie rzeczy 

prywatnych innych 

uczniów 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

11. 
Stwierdzona kradzież 

 50 każdorazowo wychowawca 

12. Stwierdzone wyłudzanie, 

zastraszanie 
 50 każdorazowo wychowawca 

13. Niszczenie środowiska: 

a) zaśmiecanie otoczenia 

b) dewastacja przyrody 

 

 2 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

14. Spóźnianie się na lekcje -

nieusprawiedliwione 

 2 każdorazowo nauczyciele 

przedmiotu 

15. Opuszczanie lekcji bez 

usprawiedliwienia (tzw. 

„ucieczki z lekcji”) 

każda godzina 

lekcyjna 

4 każdorazowo wychowawca 

16. Niewykonywanie 

zobowiązań, niesłowność, 

niesolidarność 

 2 każdorazowo nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawca 

17. Niewywiązywanie się z 

realizacji projektu  

 5 na koniec 

semestru 

opiekun projektu 



18. 

Brak zmiany obuwia 

 1 każdorazowo wychowawca, 

pracownicy 

szkoły 

19. Świadome narażanie 

zdrowia lub życia drugiej 

osoby 

 10 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

20. Negatywna uwaga 

dotycząca ucznia 

zgłaszana  spoza szkoły 

 5 każdorazowo wychowawca 

21. Brak szacunku dla 

symboli narodowych                            

 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

22. Samowolne oddalanie się 

od grupy 
 5 każdorazowo opiekun 

23. Negatywne wyrażanie się 

o szkole 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

24. 

Korzystanie z telefonów 

smartfonów, tabletów, 

urządzeń mp3 itp.   

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

 

 

25. Narusza dobra osobiste 

osób trzecich, nagrywa je, 

fotografuje, wykorzystuje 

ich dane osobowe na 

terenie szkoły; zamieszcza 

nieprawdziwe lub 

obraźliwe informacje w 

Internecie 

 20   

26. 
Brak stroju galowego 

 5 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

 

27. Jego wizerunek odbiega 

od przyjętego w szkole 

wzorca: 

   nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawca 

a) farbuje włosy 
 10 na koniec 

semestru 

b) nosi makijaż 

 
 2 każdorazowo 

c) malowanie skóry  

 
 2 każdorazowo 

d) niestosowny strój 
 2 każdorazowo 

27. 

Ulega nałogom (pali 

papierosy) 

Pierwsze 

przewinienie 

100 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

Kolejne 

przewinienie 

150 



Ulega nałogom (pije 

alkohol) 

Pierwsze 

przewinienie 

100 każdorazowo 

Kolejne 

przewinienie 

150 

28. Zażywa lub rozprowadza 

środki odurzające 

 200 każdorazowo pracownicy 

szkoły 

29. Wchodzi w konflikt z 

prawem (w szkole lub 

poza nią) 

nie dotyczy 

punktu 28. 

50  wychowawca 

 

5. Rozdział 8, §62, ust.13 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„Skala ocen z zachowania, ilość punktów na poszczególne oceny: 

 

Ocena Klasa 

 IV V VI VII-VIII                       

wzorowa 200 i więcej 210 i powyżej 220 i więcej 230 pkt i więcej 

bardzo dobra 180-199 190-209 200-219 210-229 

dobra 150-179  150-189  150-199  150-209  

poprawna 100-149  100-149  100-149  100-149  

nieodpowiednia  0-99  0-99  0-99  0-99  

naganna Poniżej 0  Poniżej 0  Poniżej 0  Poniżej 0  

 

 

 

 

 


