
Uchwała nr 5/2021/22 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki 

w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 07.10.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do  

Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) oraz § 57 ust. 8 pkt 10  

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 

uchwala się, co następuje: 

 § 1. 

 

Do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) § 79 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu dokonuje 

nauczyciel wychowawca. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na 

świadectwie dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji. Kserokopię 

dokumentu dołącza się do arkusza ocen ucznia.”, 

2) W § 111: 

a) skreśla się ust. 7, 

b) skreśla się ust. 11 

 

3) § 112 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Uczeń klasy VIII, kończący szkołę, otrzymuje statuetkę najlepszego absolwenta szkoły, gdy z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0, wzorowe zachowanie, 

a z egzaminu zewnętrznego wysoki wynik. Przez wysoki wynik rozumie się średnią arytmetyczną ze 

wszystkich egzaminów zewnętrznych na poziomie co najmniej 90 %. W przypadku nieuzyskania 

wysokiego wyniku przez żadnego ucznia, statuetkę otrzymuje uczeń, który z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0, wzorowe zachowanie, oraz najwyższy średni wynik 

z egzaminów zewnętrznych”, 

 

4) § 119 ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

3b. Śródroczną i roczną ocenę z zajęć edukacyjnych wystawia się w oparciu o średnią ważoną.  

Średnia ważona roczna uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe, które uczeń otrzymał w ciągu  

całego roku szkolnego. Średniej ważonej mogą być przyporządkowane  oceny szkolne następująco:  

 

a) 5,60 - 6,00 celujący,  

b) 4,60 - 5,59 bardzo dobry,  

c) 3,60 - 4,59 dobry,  

d) 2,60 - 3,59 dostateczny,  
e) 1.60 - 2,59 dopuszczający,  

f) 1.00 - 1,59 niedostateczny”. 



5) W § 123:  

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej 

(rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.”. Wychowawca 

niezwłocznie przekazuje informację jego rodzicom (prawnym opiekunom) w następujący sposób: 

a) na wywiadówce – rodzice podpisując listę obecności potwierdzają otrzymaną informację lub,  

b) podczas indywidualnego spotkania z rodzicem/prawnym opiekunem. Rodzic/prawny opiekun 

podpisem potwierdza, iż został poinformowany o proponowanej ocenie niedostatecznej lub 

ocenach niedostatecznych. Wychowawca przechowuje podpisaną informację, 

c) przesyła pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zachowując kserokopię zawiadomienia. 

 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Najpóźniej na 10 dni przed rocznym, lub śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapisują w dzienniku lekcyjnym 

przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne), a wychowawca proponowaną roczną ocenę z 

zachowania i informują o nich ucznia.  

 

6) § 130 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.” 

7) § 131 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na 10 dni przed radą 

klasyfikacyjną.” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


