
Aneks nr 2 

do statutu Szkoły Podstawowej w Smołdzinie 

 

W statucie SP wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale 8, §60 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów oraz ich 

rodziców w PZO, w tym: 

1) wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych i 

rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych.” 

2. W tytule rozdziału  11 po słowie „klasyfikacyjnej” dodaje się: 

„z zajęć edukacyjnych oraz” 

 

3. W § 63 w ust. 1 po słowie „klasyfikacyjna” dopisuje się: 

„z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena” 

4. W § 63 w ust. 1 zastępuje się słowa „7 dni od” słowami: „2 dni roboczych od dnia” 

5. W § 63 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

            sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

            z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę   

            klasyfikacyjną zachowania. 

6. W § 63 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Termin  i tryb przeprowadzenia sprawdzianu oraz posiedzenia komisji, jak i składy 

tych komisji określa obowiązujące Rozporządzenie MEN” 

7. W § 63 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ustalona przez komisję, o której mowa w ust.2, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z § 62.” 

8. W § 63 do  ust. 5 dodaje się lit. a i nadaje się jej  brzmienie: 

„Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 

zawierający; 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

2) skład komisji, 

3) termin posiedzenia, 

4) imię i nazwisko ucznia, 
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5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.” 

9. W § 63 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Protokoły, o których mowa w ust. 5 i 5a, stanowią załącznik do arkusza ocen 

ucznia.” 

             Aneks do statutu został przyjęty uchwałą RP dnia 30.10.19. 


