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UCHWALA NR 16/2010/2021

Rady Pedagogicznej

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej

w Starych Budkowicach

Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach wprowadza się
następujące zmiany:

1. W S 78 ust.5 zdanie „Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice
(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu.” zostaje zamienione na „Na wniosek ucznia lub
jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są
udostępniane uczniowi lub jego rodzicom/ prawnym opiekunom na warunkach określonych
przez nauczyciela. Dopuszcza się następujące warunki udostępniania prac: przekazanie
oryginału (z koniecznością jego zwrotu podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów
w ustalonym przez nauczyciela terminie), kserokopii lub umożliwienie wykonania zdjęcia.”

2. S 186 uzyskuje brzmienie:

„1. Ucznia można nagrodzić za respektowanie postanowień Statutu oraz Regulaminów
Szkoły, a w szczególności za:

1) rzetelną naukę, za najwyższe wyniki oraz znaczące postępy edukacyjne;
2) aktywną pracę na rzecz szkoły oraz na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu;

3) wyróżniającą się kulturę osobistą;
4) odpowiedzialność i uczciwość uczniowską;
5) godne reprezentowanie szkoły i "bitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;
6) brak uwag negatywnych;

7) aktywne czytelnictwo.

8)inne szczególnie wartościowe

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:
1) pozytywna uwaga w e-dzienniku;

2) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy;
3) pisemna pochwała wychowawcy klasy;
3) pochwała od Dyrektora w obecności klasy lub całej społeczności szkolnej;
4) dyplom;
5) nagrody rzeczowe;
6) upowszechnienie sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej,
prasie lokalnej;
7) świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75
i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w danym roku szkolnym;


