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UCHWAŁA NR 08.2019.2020. SP 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie  

z dnia 12 września 2019 roku 

 

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie oraz w planie pracy wychowawczo-profilaktycznej w 

roku szkolnym 2019/2020.  

 

Na podstawie: art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681.)  

uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie określone w § 2 niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 

1. W § 117 ustęp 1 o brzmieniu: 

„Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

a śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne biorąc pod uwagę 

wszystkie oceniane formy aktywności ucznia podczas zajęć oraz wszystkie oceniane metody 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a śródroczną i roczną ocenę zachowania 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia.” 

 

2. W § 117 ustęp 3 o brzmieniu:   

„Nauczyciel przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej może wziąć pod uwagę średnią  ważoną jeśli 

jest to zapisane w przedmiotowych zasadach oceniania danego przedmiotu: 

1) Średnia ocen 1,51 – ocena 2; 

2) Średnia ocen 2,51 – ocena 3; 

3) Średnia ocen 3,51 – ocena 4; 

4) Średnia ocen 4,51 – ocena 5; 

5) Średnia ocen 5,51 – ocena 6.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Nauczyciel przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej może wziąć pod uwagę średnią 

arytmetyczną, jeśli jest to zapisane w przedmiotowych zasadach oceniania danego przedmiotu: 

1) Średnia ocen 1,75 – ocena dopuszczająca (2); 

2) Średnia ocen 2,75 – ocena dostateczna (3); 

3) Średnia ocen 3,75 – ocena dobra (4); 

4) Średnia ocen 4,75 – ocena bardzo dobra (5); 

5) Średnia ocen 5,75 – ocena celująca (6).” 
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§ 3. 

W planie pracy programu wychowawczo-profilaktycznego wprowadza się wyszczególnione 

poniżej zmiany.  
1. W części PRIORYTETY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Szkoła: 

      w punkcie 

 promuje zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych 

w Internecie i mediów społecznościowych;” 

             dodano po zwrocie bezpiecznego, po przecinku „celowego” 

 

2. W części I. Metody pracy wychowawczo – profilaktycznej w punkcie 17 zmieniono „Udział w 

Gminnych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości” zmieniono na „Udział w gminnych 

uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości” oraz dodano punkt 18. „Udział 

w gminnych uroczystościach związanych rocznicą wybuchu II Wojny Światowej oraz napaści na 

Polskę ZSRR” 

 

3. W celu głównym IV.  Uczestnictwo w życiu społecznym- tradycja i kształtowanie postaw. 

 w kolumnie Zadania do wykonania: 

 
1) Dodano zadanie „Udział w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

oraz napaści na Polskę ZSRR” 

2) Dodano zadanie „Udział w akcji UNICEF 

3) Dodano zadanie Akcja BohaterON „Kartka dla Powstańca” 

4) „Udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości” zmieniono na „Udział 

w obchodach kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości”. 

5) Usunięto zadanie „Organizacja gminnego konkursu „100 lat odzyskania 

niepodległości”  w kl. IV- V.  

6) W kolumnie zadania do wykonania związanej z celem operacyjnym „Rozwój 

postaw prospołecznych dodano „Szlachetna paczka, Wirtualna Choinka”.  

 

4. W celu głównym VI Umiejętność komunikowania się z ludźmi w kolumnie  

     Zadania do wykonania dodano: 

1) nauka właściwego rozpoznawania stanów emocjonalnych 

2) nauka właściwego odczytywania mowy ciała 

 
5.  W kolumnie Osoby Odpowiedzialne, w miejscach gdzie jest wpisany pedagog szkolny  

     dodano „psycholog szkolny”.  

§ 4. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.  

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

 

Lidia Kołakowska 


