
Uchwała nr SPH -  17/2018/2019 
z dnia 27.02.2019.r. 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Horyńcu-Zdroju  

 
w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju  

 

Na podstawie na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz.U.2018.0.996) uchwala się, co następuje: 

§1 
 

W rozdziale VII „Uczniowie” 
 

1) w dziale „Cele i zasady oceniania” §58 zmienia się  dotychczasowe brzmienie ustępu 
2. Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i 
wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia się,  
na:  
2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:  
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz o postępach w tym zakresie;  
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w 
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  

 

2) w dziale „Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego” § 62 dodaje się ustęp 11 o 
brzmieniu:  
11. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 
Zmienia się numeracja kolejnych ustępów 

 
Zmienia się dotychczasowe brzmienie ustępu 14: Rodzice ucznia, którzy stwierdzą, że 
przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych lub oceny 
zachowania nastąpiło naruszenie przepisów SSO lub innych przepisów prawa, w 
szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, 
ustalonych przez poszczególnych nauczycieli, mogą wnieść w formie pisemnej 
odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, 



konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna 
być wystawiona. 
na 
14. Rodzice ucznia, którzy stwierdzą, że przy wystawianiu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
nastąpiło naruszenie przepisów SSO lub innych przepisów prawa, w szczególności 
jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, ustalonych przez 
poszczególnych nauczycieli, mogą wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do 
Dyrektora Szkoły nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zastrzeżenie musi zawierać 
szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem 
odwołującego się, powinna być wystawiona.  

 

3) w dziale „Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych” w § 63  

 

zmienia się dotychczasowe brzmienie ustępu 8: Uczeń, który z przyczyn losowych nie 

przystąpił do egzaminu poprawkowego, może do niego przystąpić w terminie 

dodatkowym określonym przez Dyrektora Szkoły. Za przyczyny losowe rozumie się 

wszystkie niemożliwe do przewidzenia a udokumentowane wypadki, takie jak choroba 

ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne spowodowane szczególną, 

znaną w szkole sytuacją rodzinną ucznia. 

na: 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

dodaje się ustęp 9: Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

 

Stosownie do tego zmienia się dalsza numeracja ustępów 

 

zmienia się dotychczasowe brzmienie ustępów 9 -12: 

9. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego (lub kilku przedmiotów), jeżeli z powodu 

jego ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na danych zajęciach 

edukacyjnych nauczyciel nie ma podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej półrocznej 

lub rocznej. 

10. Na prośbę Rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) zajęć edukacyjnych 

wyznacza – w terminie uzgodnionym z Rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z 

materiału programowego zrealizowanego w danym półroczu/roku szkolnym. 

11. Na wniosek wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczniowi nieklasyfikowanemu z 



przyczyn nieusprawiedliwionych. Decyzję w tej sprawie podejmuje się na podstawie 

głosowania zwykłą większością głosów. 

12. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w II półroczu, egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się do końca czerwca danego roku szkolnego. 

na:  
 
10. Uczeń może nie być klasyfikowany 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. 

 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

 
     §2 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 


