
 
         Załącznik do Uchwały nr 15  / 2018 / 2019 

Rady Pedagogicznej 
SP nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 

z dnia 21.02.2019r. 
 

Zmiana nr 4 
 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie 
 

Na podstawie: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. 2017 poz. 
1646). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. 
poz.1534). 
 

§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1. W § 127, ust. 4. otrzymuje brzmienie: 
„W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny punktowej. 
Stopnie zapisywane będą w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych ( karty pracy, 
sprawdziany, testy)'' : 
 

Symbol 
 

Poziom osiągnięć 
 

Kryteria 
 

6 Doskonale Uczeń doskonale opanował wiedzę i umiejętności objęte 
podstawą programową, podejmuje dodatkową pracę na lekcji, 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z 
różnorodnych źródeł informacji, biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu sytuacji 
problemowych związanych z tematyką zajęć, potrafi 
samodzielnie wyciągać wnioski, uogólniać, podać rozwiązania 
nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i zawodach 
sportowych. 
 

5 Bardzo dobrze Uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności 
przewidziane w podstawie programowej, sprawnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami, umie rozwiązywać problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w 
nowych sytuacjach, aktywnie pracuje na zajęciach, wykazuje 
dużą samodzielność, uczestniczy w konkursach i zawodach 



sportowych. 
 

4 Dobrze Uczeń dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej, stara się stosować zdobytą wiedzę 
do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań 
teoretycznych lub praktycznych, jest aktywny na zajęciach. 
 

3 Poprawnie Uczeń opanował część wiadomości i umiejętności zawartych w 
podstawie programowej, wykonuje zadania teoretyczne i 
praktyczne o niewielkim stopniu trudności, niektóre zadania 
rozwiązuje przy pomocy nauczyciela. 
 

2 Minimalnie Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone w 
podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod 
kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowych wyjaśnień 
sposobu wykonania zadania, często nie kończy podjętej pracy. 
 

1 Niewystarczająco Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 
wymagań określonych w podstawie programowej, braki 
uniemożliwiają dalsze kształcenie w klasie programowo 
wyższej. 
 

 
2. W § 127, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„ Oceny bieżące mają charakter cyfrowy i ustalone są wg skali:” 

Skala cyfrowa (zapis w dzienniku ocen bieżących, 
dzienniczku ucznia i w zeszycie) 
 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
3. Skreśla się w § 127 ustęp 8. 
4. W § 127 ustęp10. otrzymuje brzmienie: 
„ Prace pisemne oceniane są według procentowego systemu oceniania” 

 

procenty ocena 

100%-98% 6 

97%-89% 5 

88%-72% 4 



71%-50% 3 

49%-30% 2 

29%-0% 1 

 

5.§117. otrzymuje następujące brzmienie: 
,,1.Nagrody jakie może  otrzymać uczeń: 
1) list gratulacyjny od wychowawcy, 
2) list gratulacyjny od Wicedyrektora, 
3) list gratulacyjny od Dyrektora, 
4) list gratulacyjny od Dyrektora skierowany do rodziców ucznia 
5) nagroda  rzeczowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.Uczeń ma prawo do otrzymywania nagród za: 
      1) wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 
      2) wysoką frekwencję, 
      3) pracę społeczną, 
3.Kryteria otrzymywania nagród: 
      1)uczniowie kończący I etap edukacyjny otrzymują Dyplom Pamiątkowy 
      2)uczeń II etapu edukacyjnego otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli    
          uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania 
      3)uczeń II etapu  może na koniec roku szkolnego otrzymać nagrodę, jeżeli uzyskał     
          średnią ocen co najmniej 5,5  i ocenę wzorową z zachowania 
      4)uczeń może otrzymać list gratulacyjny: 
           a) wychowawcy po otrzymaniu 5 pochwał, 
           b) Wicedyrektora po otrzymaniu 10 pochwał, 
           c) Dyrektora po otrzymaniu 15 pochwał, 
           d) list gratulacyjny Dyrektora skierowany do rodziców ucznia, jeżeli uzyskał 
                średnią ocen co najmniej 5,5 i ocenę wzorową z zachowania 
4. Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców i   
    darczyńców. 
5. Nagrody i wyróżnienia wręcza się z udziałem społeczności uczniowskiej. 
6. Uczniowie mogą być wyróżnieni na każdym etapie edukacyjnym wpisem na świadectwie   
     zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez  
     kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym w rubryce”  
     szczególne osiągnięcia” za uzyskanie wysokiego miejsca, nagradzanego lub honorowanego  
     przez inne podmioty działające na terenie szkół, regulują to odrębne przepisy w tym zakresie. 
7.Tryb odwoływania się od nagrody: 
      1) uczeń lub rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od przyznanej nagrody z 
          uzasadnieniem  do Dyrektora Szkoły z prośbą o ponowne przeanalizowanie. 
      2) odwołanie może wnieść rodzic lub uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji  
          o nagrodzie. 
       3) Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 
       4)analizy odwołania dokonuje komisja w składzie: Dyrektor lub jego zastępcy, pedagog,  
           Rzecznik Praw Ucznia, wychowawca oraz zainteresowany nauczyciel 
        5)decyzja komisji jest ostateczna. 
        6)o decyzji komisja powiadamia rodziców/prawnych opiekunów, osoby zainteresowane  
          w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wydania decyzji. 
 

 



6.W § 60 ust.3 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:  

,,          Rodzice lub prawni opiekunowie odbierają osobiście ucznia niepełnoletniego, którego     

            zwalniają z części zajęć z uzasadnionych przyczyn, np. wizyty u lekarza. 

a) W wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest samodzielne opuszczenie budynku szkoły 

przez ucznia, który ukończył siedem lat na podstawie umotywowanego oświadczenia 

rodziców, opiekunów prawnych zgodnego ze wzorem:  

 

                       ,,                                       Oświadczenie 

 

                  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka (podopiecznego)  

      

       ...............................……………………….. kl……..z lekcji ...............................................….  

       ( imię, nazwisko ucznia) 

 

        w  dniu............................. w godzinach ...............…………….................................................  

 

         z powodu .................................................................………………………………………….. 

 

         .....................................................................................................................................................    

 

                         

     Od chwili opuszczenia budynku szkoły przez moje dziecko (podopiecznego) biorę za nie pełną    

     odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy zgodnie z planem zajęć powinno  

     być w szkole.  

 

 

                                            

                                      ………………………………………………………………………………. 

            data ,      czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ” 

 

b) oświadczenie winno zostać przedłożone wychowawcy bądź w sekretariacie szkoły  

w oryginale. Jeżeli nie jest możliwe przedłożenie oryginału oświadczenia w dniu 

zwolnienia z zajęć, winno ono zostać przesłane – po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu – w formie zdjęcia lub skanu na adres elektroniczny olsztyn.sp30@wp.pl, 

zaś oryginał oświadczenia złożony w następnym dniu roboczym.  

c) uczeń niepełnoletni, który rozchorował się w czasie zajęć szkolnych, opuszcza szkołę 

wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób wskazanych przez wyżej 

wymienionych.  

 

6.W § 115, ust.16, pkt.1, litera f otrzymuje nowe brzmienie:  

   ,,opuścić teren szkoły w czasie trwania zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami w szkole zawartymi  

    w   § 60 ust.3 pkt.2 Statutu Szkoły” 

7.W § 115 ,ust.16, pkt.2, litera d otrzymuje nowe brzmienie: 

  ,,zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić zgodnie z przyjętymi zasadami w szkole zawartymi  

   w  §  60 ust.3 pkt.2 Statutu Szkoły”. 
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