
 

UCHWAŁA NR 18/2015/2016 

 

 

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach 

z dnia 24 sierpnia 2016  r. 
 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Statucie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze 

zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.),  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. Uchyla się §16 pkt 5. 

2. § 32 pkt 2. w miejsce wyrazów „na świadectwie szkolnym” wpisuje się wyrazy „na świadectwie 

szkolnym oraz na świadectwie ukończenia szkoły”. 

3. W § 40 pkt 1. w miejsce wyrazu „6” wpisuje się wyraz „7”. 

4. Po § 116 dodaje się § 116a. w brzmieniu: 

„1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 

ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 

przepisy (§ 112 statutu szkoły).  

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 75% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 

indywidualnych.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy, w ciągu 3 dni roboczych od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach rocznych.  

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.3 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 3 pkt 3, 4 i 5.  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu 

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 3. prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  



9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.” 

5. W § 120 pkt 3. w miejsce wyrazów „religię albo etykę” wpisuje się wyrazy „religię, etykę lub 

religię i etykę”. 

6. Uchyla się § 123 

7. Uchyla się § 124 pkt 2. 

8. W § 124 pkt 4. w miejsce wyrazów „religię albo etykę” wpisuje się wyrazy „religię, etykę lub 

religię i etykę”. 

9. W § 212 pkt 2. skreśla się słowa „i egzaminach końcowych”. 

10. W § 214 pkt 1. Skreśla się słowa „Egzemplarz ogólnodostępny znajduje się na dolnym korytarzu 

szkolnym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Dyrektor Szkoły:  
 

 

 


