
UCHWAŁA 6/13-14 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

z dnia 28 lutego 2014r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej w Przyłękach wprowadza się zmiany  
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

                                                                                          Przewodniczący  
                                                                                         Rady Pedagogicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do Uchwały 6/13-14 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
w Przyłękach z dnia 28 lutego 2014r. 

 

W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁ ĘKACH 
WPROWADZA SI Ę NASTEPUJĄCE ZMIANY: 

1) §3 ust. 5 pkt 3 ppkt 4d otrzymuje brzmienie: 

„Ocenianie odbywa się poprzez: 
− ćwiczenia diagnozujące (m. in. testy, diagnozy itp.); 
− kartkówki; 
− sprawdziany, tj. pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności, 

obejmujące określoną partię materiału i trwające zwykle jedną godzinę 
lekcyjną. 

Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne mogą się 
odbywać na każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 3 lekcji. 
Sprawdziany pisemne, testy, zadania klasowe, wypracowanie klasowe oraz 
odpytywanie ustne obejmujące większy materiał muszą być zapowiedziane. 
Nauczyciel zapowiada sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisując termin 
ołówkiem do dziennika. Dana klasa może mieć dwa sprawdziany w ciągu tygodnia, 
przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian w ciągu dnia. W wyjątkowych 
przypadkach trzeci sprawdzian może się odbyć tylko na wniosek nauczyciela i za 
zgodą klasowego zespołu nauczycielskiego. Nauczyciel zobowiązany jest do 
poprawienia i oddania sprawdzianów w ciągu 2 tygodni. Sprawdzone i ocenione 
sprawdziany są przechowywane w szkole. Uczniowie otrzymują je do wglądu 
podczas lekcji a ich rodzice (prawni opiekunowie) podczas indywidualnych spotkań  
z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie pisał z powodu nieobecności, to powinien ją napisać 
w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Nauczyciel, na wniosek ucznia, 
który uzyska ocenę niedostateczną, może zarządzić powtórzenie sprawdzianu. 
Poprawiona ocena  jest wpisywana do dziennika jako kolejna.” 
Ustala się jednolity system procentowy oceniania sprawdzianów:  
− 100% - ocena celująca 
− 99% – 85% - ocena bardzo dobra 
− 84% – 70% - ocena dobra 
− 69% – 50% - ocena dostateczna 
− 49% – 32% - ocena dopuszczająca 
− 31% – 0% - ocena niedostateczna” 

2) §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do szkoły przyjmowane są dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego. Szczegółowe kryteria rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkoły 
określają „Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej  
w Przyłękach” oraz „Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Przyłękach”.” 


