
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2020/2021 

Rady Pedagogicznej nr 30 

 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 

z dnia 16.06.2021r. 

 
Zmiana nr 8 

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

Na podstawie: 
 - art.172 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910)  uchwala się, co następuje: 

 
DZIAŁ XIII,   

 
Rozdział I  

 
§ 139.  otrzymuje brzmienie:  

 
"1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od 

stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 6. 
 
2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza 

klasę. 
 

3. Uczeń klas I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 
programowo wyższej.  

 
4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna 
może postanowić o powtórzeniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów prawnych 
ucznia lub na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału.  
 

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia i po uzyskaniu zgody 
wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu 
zgody rodziców /opiekunów prawnych ucznia Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej 
również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych  



w programie nauczania dwóch klas. 

 
6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy 
programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w 

klasie programowo wyższej. 
 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  
i ogólnopolskim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł 
laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 

klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę 
końcową celującą.  
 

8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 
jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny 
zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych  

i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.  
 

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  
 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, etykę lub 
religię, do średniej ocen o której mowa w ust. 9. wlicza się także roczne oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 
11. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny 
klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 
12. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych. 
13. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 
14. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych  



z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

 
15. Uczniowie, którzy do egzaminu ósmoklasisty nie przystąpią w danym roku, 

muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu  
w roku następnym.”  

 
 

Rozdział 2  
 

 
§ 140. ust. 3. skreśla się  

§ 140. ust. 4. otrzymuje numer 3. i brzmienie: "Uczeń, który ukończył szkołę, 
otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły." 

§ 140. ust. 5. skreśla się   
§ 140. ust. 6. otrzymuje numer 4. i brzmienie: "Szkoła, na wniosek rodzica 
lub innych uprawnionych instytucji wydaje zaświadczenia - informacje 

dotyczące przebiegu nauczania." 
§ 140. ust. 7. otrzymuje numer 5. brzmienie: "Każdy uczeń szkoły otrzymuje 

legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność 
legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły lub potwierdzenie 
ważności w formie naklejki / hologram." 

§ 140. ust. 8. otrzymuje numer 6.  
§ 140. ust. 9. otrzymuje numer 7.   

§ 140. ust. 10. otrzymuje numer 8.   
§ 140. ust. 11. otrzymuje numer 9. 

§ 140. ust. 12. otrzymuje numer 10. 
§ 140. ust. 13. otrzymuje numer 11. 
§ 140. ust. 14. otrzymuje numer 12.     

§ 140. ust. 15. otrzymuje numer 13.       
§ 140. ust. 16. otrzymuje numer 14. 

§ 140. ust. 17. otrzymuje numer 15. i brzmienie: "Na świadectwach 
szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 
1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty albo organizowanych co najmniej 

na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu” 


