
ANEKS DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 
im. KORNALA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE 

 
Na podstawie Uchwały nr 11/2017/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie w Statucie wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
§1  
W Dziale VI - UCZNIOWIE, w Rozdziale 3 - Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb 
wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody, w §53 w punkcie 1 dopisuje się podpunkt 10)  
w brzmieniu: „10) list pochwalny dyrektora dla ucznia kl. IV-VIII, który na koniec roku 
wypracował średnią ocen co najmniej 5,5 i wzorowe zachowanie” 
 
§2  
W Dziale VII - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w Rozdziale 1 
 - Ogólne zasady oceniania §63 otrzymuje brzmienie: 
W dzienniku elektronicznym każda kolumna przeznaczona na oceny ma przypisany parametr 
zwany wagą. Im większa jest waga oceny, tym większy jest jej wpływ na wartość średniej ważonej,  
a tym samym  oceny półrocznej/rocznej. 
W tabeli zawarto formy aktywności uczniów z przypisanymi im wagami. 
 
Formy aktywności Waga 
Ocena za I półrocze 8 
Udział w konkursach rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej 7 
Udział w konkursach powiatowych, gminnych, miejskich, międzyszkolnych 5 
Udział w konkursach szkolnych 3 
Prezentowanie umiejętności na forum publicznym w szkole i poza nią; 
reprezentowanie szkoły w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym 

7 

Aktywny udział w kołach zainteresowań o charakterze muzycznym (zespół 
wokalny, instrumentalny) 

7 

Udział w pozalekcyjnych zajęciach szkolnych 3 
Postępy w zdobywaniu umiejętności w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, 
tworzenia muzyki 

5 

Praca klasowa podsumowująca dział 6 
Egzamin próbny, diagnoza, testy badające kompetencje uczniów 5 
Sprawdzian 4 
Dyktando 5 
Odpowiedź ustna 3 
Recytacja 4 
Sprawdzian ze znajomości lektury 4 
Dłuższa forma wypowiedzi 4 
Krótsze formy wypowiedzi                     3 
Projekt edukacyjny 3 
Praca dodatkowa, prezentacje multimedialne, plakaty, albumy 3 
Zaangażowanie na zajęciach wychowania fizycznego 4 
Udział w zawodach międzyszkolnych w wolne dni od nauki szkolnej 4 
Udział w zawodach międzyszkolnych w dni nauki szkolnej 3 
Kartkówka 3 
Praca na lekcji (karta pracy, praca w zespole, powtórzenie) 2 
Ćwiczenie plastyczne – praca na lekcji 2 
Ćwiczenie plastyczne – praca w grupach 3 
Zadanie plastyczne – praca indywidualna 4 
Zadanie plastyczne o cechach projektu 5 



Praca domowa 2 
Aktywność 3 
Krzyżówka 2 
Zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 2 
Sprawdzian ze sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych 2 
Nieprzygotowanie do zajęć 2 
 
Średniej ważonej, wyliczonej przez system e-dziennika, przyporząkowane są oceny 
półroczne/roczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§3 
W Dziale VII - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w Rozdziale 10 
- Zasady oceniania zachowania uczniów §79 ust.5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod 
uwagę zasady oceniania zachowania opisane w §80”. 
 
W Dziale VII - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w Rozdziale 10 
- Zasady oceniania zachowania uczniów §80 otrzymuje brzmienie: 
Ocenianie zachowania systemem punktowym w klasach IV-VIII. 
Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II półrocza otrzymuje kredyt 100 punktów, który 
jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co 
odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. Wyjściową oceną zachowania jest 
ocena dobra. 

Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba 
punktów. 

Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami)  
30 punktów ujemnych. 

Punkty dodatnie 
za zachowania pozytywne + Punkty ujemne 

za zachowania negatywne - 
1. Udział w konkursach 
przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty i 
zawodach sportowych 
organizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy z podziałem na 
szczeble (każdorazowo): 
a. szkolne: udział 
b. rejonowe: udział 
c. wojewódzkie: finalista 

 
 
 
 
 
+10 
+30 
+60 
+80 

1. Spóźnienie na zajęcia 
- 1 spóźnienie 
2.  Godziny nieusprawiedliwione 
- 1 godzina 

 
-1 
 
-2 

Średnia ważona - progi ocena 

0 – 1,60 1 

1,61 - 2,75 2 

2,76 - 3,75 3 

3,76 - 4,75 4 

4,76 - 5,29 5 

                 5,30 – 6,0 6 



                           laureat 
2.Konkursy wiedzy, artystyczne, 
ekologiczne, zawody sportowe i 
inne (każdorazowo): 
a. szkolne i gminne: udział 
                                1-3 miejsca, 
wyróżnienia 
b. powiatowe:         udział 
                               1-3 miejsca, 
wyróżnienia 
c. wojewódzkie:     udział 
                              1-3 miejsca, 
wyróżnienia 
d. ogólnopolskie:   udział 
                              1-3 miejsca, 
wyróżnienia 

 
 
 
max+10 
max +20 
 
+10 
+30 
+10 
+40 
+10 
+80 

3. Nieodpowiedni wygląd ucznia 
(każdorazowo): 
- fryzura  - farbowane włosy, 
- biżuteria stwarzająca niebezpieczeństwo 
-  makijaż 
- ozdobione paznokcie 
- strój, np.: zbyt krótka spódnica lub 
spodenki, głęboki dekolt, odkryty brzuch, 
spodnie dziurawe, poszarpane. 
 

 
po -5 

 

3. Praca społeczna na rzecz innych  
np. działalność charytatywna, na 
rzecz środowiska, wolontariat 
(działania udokumentowane) 
 (każdorazowo) 

5-10 
( każdorazowo) 

4. Brak szacunku do symboli narodowych 
i religijnych (każdorazowo) 
 
5. Kłamstwo (każdorazowo) 

-15 
 
 
-5 

4. Udział w Poczcie Sztandarowym 
(każdorazowo) 

+15 6. Używanie wulgarnych słów, gestów lub 
rysunków (każdorazowo) 

-5 

5. Czynny udział i pomoc w 
organizacji uroczystości oraz 
imprez szkolnych (każdorazowo) 

5-20 
( każdorazowo) 

7.Niszczenie mienia szkolnego 
(każdorazowo) 
Nieuszanowanie cudzej własności 
(każdorazowo) 

do-10 

6. Aktywny udział w pracach 
samorządu 
- klasowego (semestralnie) 
- szkolnego (semestralnie) 

 
+10 
+15 

8.Niewywiązywanie się z obowiązków 
dyżurnego (każdorazowo) 

-5 

7. Udział w realizacji projektu 
edukacyjnego przy ustalaniu 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zachowania (w zależności od 
zaangażowania i wkładu) 

max +20 

 

9. Przeszkadzanie  na lekcji (każdorazowo) -5 

8. Pomoc koleżeńska na terenie 
szkoły lub poza nią (każdorazowo) 

5-15 
( każdorazowo) 
 

10. Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc, 
bójki uczniowskie (każdorazowo) 

do -20 

9. Działania porządkowe na rzecz 
klasy lub szkoły (każdorazowo) 

+5 11. Zaśmiecanie terenu szkoły i brak 
reakcji na zwracaną uwagę (każdorazowo) 

-5 

10. Wyjątkowa kultura osobista, 
dobre maniery (semestralnie) 

+10 12. Wychodzenie poza teren szkoły 
(każdorazowo) 

-5 

11. Schludny i zadbany wygląd – 
ubiór, fryzura (semestralnie) 

+10 13. Używanie telefonu komórkowego, 
sprzętu grającego, aparatu, kamery itp. 
podczas zajęć lekcyjnych bez zgody 
nauczyciela  (każdorazowo) 

-10 

12. Rzetelne wywiązywanie się z 
obowiązków dyżurnego 

+5 14 Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, 
uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez 
sportowych (każdorazowo) 
 Nieodpowiednie zachowanie w stosunku 
do pracowników szkoły, kolegów lub 
innych osób (każdorazowo) 

-10 

13. Pomoc nauczycielowi 
(każdorazowo)  

do +10 15. Niewykonanie polecenia nauczyciela 
(każdorazowo) 

do -10 



14. Aktywny udział w działaniach 
na rzecz ekologii i środowiska 
organizowanych na terenie szkoły 

do +30 (w 
zależności od 
ilości) 

16. Zachowanie zagrażające zdrowiu lub 
życiu własnemu i innych (każdorazowo) 

-5 

15. Udział w imprezach w czasie 
wolnym od nauki 

+15 17. Posiadanie, zażywanie  używek 
( alkohol, papierosy, narkotyki) w szkole 
(każdorazowo) 

-30 

16. Punkty do dyspozycji 
wychowawcy 

do +50 18. Niezwrócenie książki do biblioteki na 
koniec roku szkolnego 

do -20 

  19. Inne skandaliczne zachowania ucznia 
 

Wg uznania 
wychowawcy, 
nauczycieli i 
Dyrektora 

 
Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 

Zachowanie: 
Wzorowe: 200 pkt i więcej 
Bardzo dobre: 151-199 pkt 
Dobre: 100-150 pkt 
Poprawne: 51-99 pkt 
Nieodpowiednie: 0-50 pkt 
Naganne: 0 pkt i mniej. 
 
 

Przyjęto uchwałą RP 30.08.2018r. 
 


