Załącznik nr 1 do statutu szkoły 2018/2019

Zmiany w statucie szkoły uchwalone na posiedzeniu rady
pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018 roku.
1. W § 94 po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu:
„5. Na zakończenie I etapu edukacyjnego uczeń może uzyskać wyróżnienie „Odznaka
wzorowego ucznia”.
6. Odznakę wzorowego ucznia uzyskuje uczeń spełniający następujące kryteria:
1) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w kontaktach koleżeńskich i z osobami
dorosłymi.
2) zawsze przestrzega zasad regulaminu klasowego i szkolnego, przestrzega zasad
bezpieczeństwa.
3) zgodnie i twórczo współpracuje w grupie.
4) chętnie pomaga innym, przeciwstawia się objawom złego zachowania.
5) sumiennie wypełnia obowiązki, angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły,
przygotowuje różnorodne materiały nadobowiązkowe.
6) bierze udział w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych i odnosi w nich sukcesy.
7) swoim zachowaniem oraz stosunkiem do obowiązków szkolnych stanowi wzór do
naśladowania dla innych uczniów.
8) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia.
9) dba o kultywowanie tradycji szkolnych poprzez udział w akcjach.
10) godnie reprezentuje szkołę.
11) na koniec pierwszego etapu edukacyjnego uzyskał wzorową ocenę opisową
zachowania.
12) na koniec roku szkolnego z obowiązujących zajęć edukacyjnych:
a) opanował w pełni wiedzę i umiejętności wymagane po I etapie kształcenia,
b) opanował wiadomości i umiejętności z języka obcego na poziomie doskonałym
lub bardzo dobrym,
c) uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z religii/etyki (jeśli na nią uczęszczał).
7. Przed wyróżnieniem uczniów „Odznaką wzorowego ucznia” wychowawca
zobowiązany jest zasięgnąć opinii o dziecku u nauczycieli uczących w danej klasie,
nauczycieli świetlicy i innych pracowników szkoły.”
2. W § 96 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. W ocenianiu bieżącym w klasach IV – VIII przy zapisie ocen bieżących dopuszcza się

stosowanie znaków „+” i „-” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:
Ocena
Wartość

6 65+ 5 54+ 4 43+ 3 3- 2+ 2
6 5,75 5.25 5 4,75 4,25 4 3,75 3,25 3 2,75 2,25 2

21+ 1
1,75 1,25 1

