
Uchwała nr 12/10/02/2023 

Rady Pedagogicznej Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu  

z dnia 10 lutego 2023r.  

w sprawie zmian w statucie szkoły podstawowej 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm. ) uchwala się co następuje:  

§ 1. 

W statucie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu 
wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 69a 

 - w ust. 4 pkt 1) zapis: „uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole 
po rozdaniu ich przez nauczyciela zaś rodzicom ucznia udostępniane są do domu z prośbą o 
podpisanie i zwrot pracy w ciągu 2 dni; 

przyjmuje brzmienie:  

„uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 
nauczyciela;” 

- w ust. 4 pkt 2) zapis: „rodzice uczniów mają udostępnione poprawione prace pisemne swoich 
dzieci także na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego 
przedmiotu.  

 przyjmuje brzmienie:  

„rodzice uczniów mają udostępnione poprawione prace pisemne swoich dzieci na terenie 
szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Na prośbę rodzica 
nauczyciel danego przedmiotu udostępnia kopię pracy pisemnej;” 

2. w § 69a 

1. - w ust. 5 pkt 5d) zapis: „uzyskanej w wyniku poprawy oceny negatywnej nie wpisuje się do 
e-dziennika;” 

przyjmuje brzmienie: 

„uzyskana w wyniku poprawy ocena negatywna jest wpisywana do e-dziennika;” 

- w ust. 15 dodaje się pkt 1 – 5 w brzmieniu: 

1) „waga 4 – praca klasowa, dłuższa praca pisemna; 

2) waga 3 – sprawdzian, test;  

3) waga 2 - kartkówka (trzy ostatnie lekcje), odpowiedź ustna, krótka praca pisemna, udział w 
konkursach; 



4) waga 1 – mini projekt, kartkówka z ostatniej lekcji, przygotowanie do lekcji, zadanie 
domowe, aktywność, praca na lekcji; 

5) waga 0 – test diagnostyczny, egzamin próbny, ocena poprawiona. 

 Wagę projektu ustala nauczyciel  (od 1 do 3)” 

3. w § 80 

- ust. 6 zapis: „Oceny klasyfikacyjne są ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.” 

przyjmuje brzmienie: 

 „Oceny klasyfikacyjne są ustalane jako średnia ważona ocen bieżących” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej  

Iwona Kuśmierczuk 

 

 

 

 

 


