
ANEKS NR 1/2021/2022  

DO STATUTU 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 w KALISZU 

z dnia 27 sierpnia 2021 r.  

 

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) 

uchwala się co następuje: 

 § 1. W statucie Szkoły Podstawowej nr 6  w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Rozdział   12 - Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 74 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

Usuwa się punkt 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:   

• poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny (ndst.);  

• 31% - 50% - dopuszczający (dop);  

• 51% - 75% - dostateczny (dst);  

• 76% - 90% - dobry (db);  

• 91% - 99% - bardzo dobry (bdb);  

• 100% lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący (cel).  

 

§ 75  System oceniania na I-szym etapie edukacyjnym  

Dodaje się punkt  

8.1 Oceniając ucznia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej używa następującego 

słownictwa wyrażonego za pomocą symboli: 

A – Brawo, jesteś świetny! 

B – Jest bardzo dobrze, są tylko drobne usterki  

C – Jest dobrze 

D – Jest dobrze, ale ... 

E – Musisz jeszcze popracować! 

F – Uważaj, czas się wziąć do pracy! 

 

§ 76 Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII  

 



Punkt 17 Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg 

zasady:  

Następuje zmiana skali procentowej 

• 0-30% - niedostateczny  

• 31-50% - dopuszczający  

• 51-69% - dostateczny  

• 70-84% - dobry  

• 85-95% - bardzo dobry  

• 96-100% - celujący  

 

Poprawia się numer w paragrafie  76 Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII na 

77 

 

§ 77 Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII  

Usuwa się punkt 6, 13, 13.1. 

§ 78 Kryteria ocen z zachowania  

Dodaje się punkt 1.1 

Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość 

uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i 

aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne 

wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych 

przez nauczycieli; 

b. przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na 

odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online; 

c.  dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w 

komunikacji elektronicznej  z nauczycielami,  kolegami i 

koleżankami; 

d. dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w 

kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach 

szkoły organizowanych na odległość; 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – 

przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w 

zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli np. podczas lekcji 

wychowawczych; 



f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. 

przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie 

udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online; 

g. pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się 

technologią informatyczną; 

 

Dodaje się punkt: 

3.1 Skala punktów: 

a. wzorowe – powyżej 250 punktów; jeśli uczeń ma więcej niż 80 pkt ujemnych 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

b. bardzo dobre – od 200 do 249 punktów; jeśli uczeń ma więcej niż 30 punktów 

ujemnych otrzymuje ocenę dobrą 

c. dobre – od 150 do 199 punktów  

d. poprawne – od 100 do 149  punktów 

e. nieodpowiednie – od 50 do 99 punktów 

f. naganne – poniżej 49 punktów 

Punkty na „plus” Ilość 

punktów 

Jak często 

punkty są 

przyznawane 

1 Udział w zajęciach kół zainteresowań 5-10  1 raz w 

semestrze 

2 Udział w konkursie szkolnym 5,10,15, za każdy 

konkurs 

3 Udział w konkursach pozaszkolnych 5,10,15,20 za każdy 

konkurs 

4  Za przygotowanie się do konkursu   (nieobecność 

ucznia na konkursie jest usprawiedliwiona) 

5-10 

 

za każdy 

konkurs 

 

5 Funkcja w szkole pełniona właściwie 1-15 1 raz w 

semestrze 

6 Funkcja w klasie pełniona właściwie 10 - 20 1 raz w 

semestrze 

7 Pomoc kolegom w nauce 5   za każdą 

udzieloną 

pomoc 

8 Praca na rzecz szkoły 5-20  za każdą 

wykonaną 

pracę  



9 Praca na rzecz klasy 5-20 za każdą 

wykonaną 

pracę 

10 Praca na rzecz środowiska lokalnego 5-20 za każdą 

wykonaną 

pracę 

11 Pomoc i udział w imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych 

5 – 10  za każdy udział 

13 Książki do biblioteki. 0-20 W zależności 

od pozycji 

14 Koleżeńskość, tolerancja, szacunek do własności 

innych osób 

0-10 1 raz w 

półroczu 

15 Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych na 

terenie szkoły, podczas lekcji i przerw. 

0-5 1 raz w 

półroczu 

16 Wywiązywanie się z podjętych zobowiązań 0-5 Za każdą 

sytuację 

17  Wynik oceny klasy 1-6 1 raz w 

półroczu 

18  Do dyspozycji wychowawcy klasy 1 – 25  w zależności od 

sytuacji  

Punkty na „minus” 

 

  

1 Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć 0-5  za każdym 

razem 

2  Niewykonywanie poleceń nauczyciela 0-10 za każdym 

razem 

3  

 

Aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela  

    lub pracownika szkoły 

0-10 za każdym 

razem 

4  Spóźnienie na zajęcia 1 za każdym 

razem 

5  Samowolne opuszczenie zajęć (w tym 

wyrównawczych), samowolne opuszczanie 

świetlicy (zajęcia opiekuńcze) lub opuszczanie 

terenu szkoły i wagary. 

10 za każdym 

razem 

6 

 

Nieusprawiedliwione godziny nieobecności 

-do 10 godzin nieusprawiedliwionych 

 

5 

1 raz w 

semestrze 



-11 - 20 godzin nieusprawiedliwionych 

-21-30 godzin nieusprawiedliwionych 

-31-40 godzin nieusprawiedliwionych 

-powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych 

10 

15 

20 

25 

 

7  Agresja słowna i fizyczna 0-20 za każdym 

razem 

8  Wulgarne słownictwo 0-5   za każdym 

razem 

9  

 

Złe zachowanie na przerwie, imprezach szkolnych,  

      poza szkołą 

5-15  za każdym 

razem 

10  Zaśmiecanie otoczenia i niszczenie mienia 

szkolnego lub innych osób 

1-10 

 

za każdym 

razem 

11  Brak obuwia zmiennego 1-5 za każdym 

razem 

12  Jazda na rowerze podczas przerw 5 za każdym 

razem 

13  Wyłudzanie pieniędzy, kradzież 20 za każdym 

razem 

14  Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie 

(posiadanie)  narkotyków i innych substancji 

psychotropowych. 

20 za każdym 

razem 

15  Nagana na terenie klasy, szkoły 20-40 za każdym 

razem 

16  Brak stroju galowego. 5 za każdym 

razem 

17 Nieodpowiedni strój  lub wygląd 5 za każdym 

razem 

18 Używanie telefonu komórkowego na terenie 

szkoły. 

5 za każdym 

razem 

19 Oszukiwanie nauczyciela 10-20 za każdym 

razem 

20 Do dyspozycji wychowawcy klasy 0 – 25  w zależności od 

sytuacji 

 



 

3.2 Każdy uczeń na początku otrzymuje „wyjściowe” 150 punktów (na ocenę dobrą) 

3.3 Punkty zapisywane są wraz z notatką w dzienniku elektronicznym. 

3.4 Uczeń może poprosić wychowawcę o wyjaśnienie ilości przyznanych punktów. 

3.5 W sytuacji, gdy nie odnoszą skutku działania wychowawcze uczeń traci prawo do 

wszelkiego rodzaju przywilejów (udział w imprezach szkolnych  i pozaszkolnych, 

konkursach, wyjazdach) na okres ustalony przez wychowawcę. 

 

§ 2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6  

w Kaliszu 

 

 


