
Aneks nr 1 

do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Tumlinie uchwalony dnia 27 sierpnia 2020 

  

Uchwała nr 2/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Janusza 

Korczaka w Tumlinie z dnia 27 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w Statucie 

  

Podstawa prawna:   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Art. 82 ust. 2 (Dz. U. z 2018 r. poz.996)  

  

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:  

   

                                                                         § 1  

W  § 16, rozdział II „Ocenianie w klasach IV - VIII” wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W punkcie 12 usuwa się podpunkt 3. 

2. W punkcie 20 dodaje się ust 2: „W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma 

prawo zmienić  na wyższą zaproponowaną wcześniej ocenę semestralną lub 

roczną z uwzględnieniem systematyczności pracy ucznia.”. 

3. Punkt 21.2.a  i przyjmuje brzmienie: „uczeń ma prawo do jednokrotnego 

poprawiania pracy klasowej w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z 

nim uzgodnionym,”. 

4. Skreśla się punkt 21.2.c. 

5. Skreśla się punkt 21.2.d. 

6. Punkt 22.1.i przyjmuje brzmienie: „Nauczyciele mają prawo określenia innych 

(niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny wynikających ze specyfiki 

przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca 

twórcza, projekty edukacyjne).”.    

7. Skreśla się punkt 32. 

8. W tabeli „Kryteria przyznawania punktów ujemnych” dodaje się kategorię „Inne 

ujemne” z zakresem punktów od -1 do -10. 

 

§ 2 

 

W  § 16, rozdział „Program Aktywnej Pracy i Kreatywności (PAPiK)” 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Tumlinie 

z chwilą stania się członkiem szkolnej społeczności jest uczestnikiem programu 

PAPiK. 

2. Punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Punkty zdobyte przez ucznia w ramach programu 

PAPiK nauczyciel lub wychowawca wpisuje do dziennika elektronicznego. 

3. Skreśla się punkty 7 – 11. 

 



§ 3 

 

W  § 16, rozdział „Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły” wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „W czasie pobytu w szkole ucznia obowiązuje 

zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. 

dyktafonów, odtwarzaczy MP3 itd.”. 

2. Punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

zaginięcie lub uszkodzenie urządzeń elektronicznych przyniesionych przez 

uczniów.” 

3. Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może 

wyrazić zgodę na użycie telefonu przez ucznia.” 

4. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „W razie konieczności skontaktowania się 

z rodzicami, uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu szkolnego.”. 

5. Punkt 6.1 otrzymuje brzmienie: „nauczyciel odnotowuje ten fakt w e- dzienniku 

w zakładce uwagi i zatrzymuje urządzenie polecając uczniowi jego wyłączenie, 

równocześnie może przyznać uczniowi punkty ujemne zgodnie ze szkolnymi zasadami 

oceniania zachowania;”. 

 

                                                           § 4 

 

  

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

  

  

                                                                          § 5  

  

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  


