UCHWAŁA NR 13/2018/19
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KASPROWICZA W
KLIKUSZOWEJ
z dnia 02.04.2019 r.
w sprawie : zmian w Statucie szkoły
Na podstawie art. 72 ust 1 oraz art. 70 ust 1, w związku z art. 82 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 Prawo oświatowe (Dz U z 2018 poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 poz. 534)
Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§1
W Statucie szkoły podstawowej uchwalonym w dniu 28 listopada 2017 r. Uchwałą nr 12/2017/18
przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wprowadza się następujące zmiany:
§ 40 ust. 1 pkt Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:
1)

celujący;

2)

bardzo dobry;

3)

dobry;

4)

dostateczny;

5)

dopuszczający;

6)

niedostateczny.

§ 43 skreśla się ust. 3,4,5,6,7,8.
§ 44 w ustępie 6 kropkę zamienia się przecinkiem i dodaje się treść: sposobach sprawdzania
wiadomości i umiejętności, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.
po ustępie 6 dodaje się ustęp 6a w brzmieniu:
Nauczyciel przedmiotu odnotowuje fakt przekazania informacji, o której mowa w ust. 6 w
dzienniku lekcyjnym jako temat zajęć. Wychowawca w tematyce zebrania z rodzicami.
§ 46 skreśla się ust. 8
§ 49 skreśla się ust. 2; w jego miejsce wprowadza się następującą treść:
2. Uczeń może się ubiegać o ocenę wyższą niż przewidywana.
§ 49 wprowadza się ust. 2 a

2.a. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą ubiegać się wszyscy
uczniowie, o ile spełniają następujące warunki:
1) Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 90% (z wyjatkiem długotrwałej
choroby ucznia),
2) Wszystkie godziny opuszczone są usprawiedliwione,
3) Uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów i prac
pisemnych.
§ 72 ust. 1 skreśla się pkt 4 i 5.
§ 72 skreśla się ust. 7.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
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