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

 
Na podstawie Uchwały nr 2/2019/2020 z dnia 14 listopada 2019r. Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, uwag RP Szkoły Podstawowej  
Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie oraz Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 
2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 373)  w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Ostródzie wprowadza się następujące zmiany: 
 
§1  
W Dziale IV – ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY, w Rozdziale 2 Współpraca szkoły  
z rodzicami w §31 ust. 2 dopisuje się punkt 10) w brzmieniu:  
„Rodzic może, w wyjątkowych sytuacjach, upoważnić dorosłe dziecko, kogoś z rodziny do 
uczestniczenia w zebraniu klasowym. Informuje wychowawcę, kto w jego imieniu będzie na 
zebraniu. Upoważniona osoba może otrzymywać informacje nt ocen, zachowania, osiągnięć 
ucznia. Nie może uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozstrzygania spraw edukacyjnych, 
opiekuńczych, wychowawczych odnoszących się do uczniów i całej klasy. Nie może 
podejmować decyzji w imieniu rodziców.  
Jeśli wychowawca nie zostanie poinformowany o obecności kogoś w imieniu rodzica, nie 
zgadza się na jego uczestniczenie w zebraniu. 
Osoba reprezentująca rodzica zgłasza się do wychowawcy przed rozpoczęciem zebrania.” 
 
§2  
W Dziale VI –UCZNIOWIE, w Rozdziale 1 Prawa i obowiązki ucznia §51 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie:  
„Uczeń nie powinien przynosić do szkoły telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzyki oraz 
innych urządzeń elektronicznych – szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przyniesiony 
do szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne musi być schowane w plecaku lub torbie 
szkolnej.  
Na terenie szkoły podczas lekcji i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów 
komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych (tablet, smartwatch i inne).  
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy telefon lub inne urządzenie elektroniczne jest wykorzystywane 
jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć lekcyjnych lub imprez szkolnych – wówczas za zgodą 
nauczyciela uczniowie mogą skorzystać z urządzenia wyłącznie w celu wskazanym przez 
prowadzącego zajęcia. 
Jeśli uczeń nie będzie respektował zapisu regulaminu dotyczącego zakazu używania 
telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, to po 
jednym upomnieniu nauczyciela dyżurującego lub prowadzącego zajęcia uczeń będzie 
poinformowany o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do dyrektora szkoły.  
Podczas wycieczek szkolnych uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego zgodnie z zasadami: nie można nagrywać, robić zdjęć, właściwie 
korzystać z Internetu. Za bezpieczeństwo sprzętu elektronicznego podczas wyciecze 
szkolnych nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.”  
 
§3 
W Dziale VII – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w 
Rozdziale 2 Ocenianie uczniów w klasach I-III §64 ust. 12 otrzymuje brzmienie:  
„Śródroczna i roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy  
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazuje potrzeby rozwojowe  



i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień”. 
 
§4 

W Dziale VII – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w 
Rozdziale 3 Ocenianie uczniów w klasach IV - VIII §65 ust. 20 otrzymuje brzmienie: 
„Przy ustalaniu oceny bieżącej z wf-u, zajęć technicznych/techniki, plastyki, muzyki bierze 
się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku zajęć wychowania 
fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w 
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”. 
 
§5 
W Dziale VII – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w 
Rozdziale 3 Ocenianie uczniów w klasach IV - VIII §69 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. W dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowana”, 
„nieklasyfikowany”.” 
 
§6 
W Dziale VII – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w 
Rozdziale 1 Ogólne zasady oceniania w §59 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań 
edukacyjnych, w tym dostosowanych do potrzeb i możliwości, oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców / prawnych opiekunów b) ocenianie bieżące, które ma na celu 
monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć c) klasyfikowanie śródroczne d) 
klasyfikowanie roczne, końcowe  
i promocję e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych”. 
 
§7 
W Dziale VII – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW, w 
Rozdziale 4 Klasyfikowanie uczniów w §66 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej 
uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z j. polskiego lub matematyki szkoła umożliwia 
uzupełnienie braków przez udział ucznia w zajęciach wyrównawczych.” 
 
§8 
W Dziale VII – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW,  
Rozdział 8 otrzymuje brzmienie: 
„Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami – 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. 
 
                                                                            Przyjęto uchwałą RP w dniu 14.11.2019r. 


