
Uchwała nr 22/2018/2019 

Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.202=19 r. 

 

Zmiana nr 5 

 

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 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.  z 2019 r. 

poz. 373), 

 uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

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

otrzymuje brzmienie: 

 

„Nagrody jakie może otrzymać uczeń: 

1. Uczeń ma prawo do otrzymywania nagród rocznych za:  

a) rzetelną naukę,  

b) wysoką frekwencję, 

c) pracę społeczną. 

2. Nagrody przyznaje uczniowi Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli, 

Samorządu Uczniowskiego.  

3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

a) list gratulacyjny od Wicedyrektora,  

b) list gratulacyjny od Dyrektora. 

4. Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców i 

darczyńców,  

5. Wszystkie nagrody i wyróżnienia wręcza się na koniec roku szkolnego. 

6. Kryteria otrzymywania nagród rocznych:  

1) uczniowie kończący I etap edukacyjny otrzymują Dyplom Pamiątkowy, 

2) uczeń II etapu edukacyjnego może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem jeżeli: 

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4.75,  

b) uzyskał wzorową albo bardzo dobrą ocenę zachowania,  

c) uczeń wyróżniony może otrzymać nagrodę książkową, jeżeli uzyskał średnią ocen co 

najmniej 5.5 i ocenę wzorową zachowania,  

3) uczeń może otrzymać list gratulacyjny:  

a) od Wicedyrektora po otrzymaniu 10 pochwał (w skali roku),  

b) od Dyrektora po otrzymaniu 15 pochwał (w skali roku), 

4) pochwały decydujące o liście gratulacyjnym dotyczą: 

a) systematycznego udziału w akcjach charytatywnych (co najmniej 3 akcje w roku), 

b) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach międzyszkolnych, powiatowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, 



c) osiągania wysokich lokat w wyżej wymienionych konkursach i zawodach, 

d) angażowania się w działania na rzecz klasy i szkoły. 

7. Tryb odwoływania się od nagrody:   

1) uczeń lub rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od przyznanej nagrody z uzasadnieniem 

do Dyrektora Szkoły z prośbą o ponowne przeanalizowanie.  

2) odwołanie może wnieść rodzic lub uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o 

nagrodzie,  

3) Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania,  

4) analizy odwołania dokonuje komisja w składzie: Dyrektor lub jego zastępcy, pedagog, 

Rzecznik Praw Ucznia, wychowawca oraz zainteresowany nauczyciel,  

5) decyzja komisji jest ostateczna,  

6) o decyzji komisja powiadamia rodziców/prawnych opiekunów, osoby zainteresowane w 

formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wydania decyzji.” 

 

 

§ 2. 

§ 118 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie ust.1 i 

ust.2 otrzymują brzmienie: 

 

„Kary jakie może otrzymać uczeń:  

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie poprzez:  

a) upomnienie wychowawcy w obecności klasy,  

b) upomnienie wicedyrektora Szkoły w obecności klasy,  

c) upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności klasy,  

d) zakaz udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,  

e) obniżenie oceny zachowania (kl. IV-VIII),  

f) zakaz reprezentowania szkoły w imprezach odbywających się poza terenem szkoły,  

g) czasowe przeniesienie ucznia do równoległego oddziału szkoły,  

h) całkowite przeniesienie ucznia do równoległego oddziału szkoły, 

i) za szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia społecznego, chuligaństwo, kradzież lub 

złośliwą dewastację sprzętu Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z 

wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

2. Kryteria otrzymywanych kar:  

1) upomnienie wychowawcy w obecności klasy – po 5 uwagach zapisanych w dzienniku 

elektronicznym dotyczących: 

a) relacji koleżeńskich – agresja słowna i fizyczna, 

b) stosowania używek, 

c) nałogów, 

d) notorycznego utrudniania lekcji, 

e) naruszania zasad BHP, 

f) zachowania wobec rówieśników i dorosłych, 

2) zakaz udziału w imprezach organizowanych przez szkołę oraz zakaz reprezentowania 

szkoły w imprezach odbywających się poza terenem szkoły - po kolejnych 5 uwagach,  

3) upomnienie Wicedyrektora w obecności klasy po kolejnych 5 uwagach :  

a) upomnienie zapisane w dzienniku elektronicznym,  

b) pisemne poinformowanie rodziców,  



c) w przypadku upomnienia uczeń ma wystawioną ocenę z zachowania poprawną niezależnie 

od liczby uzyskanych punktów, chyba, że z liczby uzyskanych punktów wynika ocena niższa,  

4) upomnienie Dyrektora po kolejnych 5 uwagach:  

a) upomnienie zapisane w dzienniku elektronicznym,   

b) pisemne poinformowanie rodziców,  

c) w przypadku upomnienia uczeń ma wystawioną ocenę z zachowania nieodpowiednią 

niezależnie od liczby uzyskanych punktów, chyba, że z liczby uzyskanych punktów wynika 

ocena niższa.  

5) nagana Dyrektora Szkoły w formie pisemnej oraz obniżenie oceny z zachowania do 

nagannej - po kolejnych 5 uwagach:  

a) pisemne poinformowanie rodziców, 

b) w przypadku udzielenia nagany uczeń ma wystawioną ocenę z zachowania naganną 

niezależnie od liczby uzyskanych punktów.  

c) adnotacja w arkuszu ocen.” 

 

§ 3. 

W § 122 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie w 

punkcie 1 ustęp 1 skreśla się podpunkt j). 

 

 

§ 4. 

W § 126 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 

punkty 7,8,9 otrzymują brzmienie: 

„7. Nauczyciel zapisuje ocenę z poprawy pracy klasowej, sprawdzianu w sąsiedniej rubryce, 

opisując tę rubrykę jako „Poprawa” (zakres), zachowując wagę oceny. 

8. Jeżeli uczeń, który otrzymał ocenę ndst, nie zgłosił się na poprawę w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, nauczyciel wpisuje w dzienniku lekcyjnym ocenę 

otrzymaną przez ucznia z pracy klasowej, sprawdzianu, testu, a w rubryce „Poprawa” nb. 

9. Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście i nie zgłosił się na 

poprawę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nauczyciel ma prawo zażądać 

napisania w/w pracy w czasie pierwszej obecności ucznia na lekcji.” 

 

 

§ 5. 

W § 128 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie ust. 

13 punkty 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Średnia ważona wspiera nauczyciela w podjęciu ostatecznej decyzji przy wystawieniu 

oceny śródrocznej, rocznej i stosowana jest według kategorii i wagi ocen: 

Waga 5 – praca klasowa, test, 

Waga 3 – sprawdzian, kartkówka, odpowiedź, dyktando, konkurs, śpiew, gra, udział w 

konkursach, 

Waga 2 – praca na lekcji, praca w grupie, projekt, prace plastyczno – językowe, inne 

Waga 1 – praca domowa, aktywność. 

 

9. Oceny półroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 

wg następującego schematu :  

a) Celująca od 5,70 do 6,00  

b) Bardzo dobra od 4,70 do 5,69  



c) Dobra od 3,70 do 4,69  

d) Dostateczna od 2,70 do 3,69  

e) Dopuszczająca od 1,70 do 2,69 

f) Niedostateczna od 1,00 do 1,69.” 

 

§ 6. 

 

W § 131 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„Dziennik elektroniczny jest narzędziem pracy dla nauczycieli i wychowawców do 

wystawiania ocen zachowania.” 

2.W ust. 1 skreśla się pkt. 10.  

W § 132 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1.W ust. 1 słowo tydzień zastepuje się wyrażeniem trzy tygodnie 

 

2. Ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„O przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania śródrocznej oraz rocznej 

i przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, wychowawca informuje 

rodzica/opiekuna prawnego na 3 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.” 

3. W ust. 2 pkt 3 po słowie „ocenę” dodaje się słowa: „nieodpowiednią lub”. 

4. W ust. 2 pkt. 4 zmienia się słowa „zeszycie wychowawcy” na: „dzienniku 

elektronicznym”. 

5. W ust. 2 pkt 7 zastępuję się słowo „semestralna” słowem „półroczna”. 

6. Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 

Do wystawienia ostatecznej oceny zachowania brane pod uwagę są oceny wystawione w 

trzech kategoriach: 

1. – ocena za godz. nieusprawiedliwione i spóźnienia ucznia; 

2. – średnia ocen wystawionych przez poszczególnych nauczycieli, oceny klasy oraz 

samooceny ucznia; 

3. – ocena wychowawcy. 

 
 

 

Poszczególne oceny mają następujące wartości: 

 
 

 

Ocena 

 

Przelicznik 
 

wzorowa 6 

bardzo dobra 5 

dobra 4 

poprawna 3 

nieodpowiednia 2 

naganna 1 

 



Ocenę końcową uzyskujemy, wyciągając średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen 

wymienionych powyżej według wzoru: 

 

 

 

Wzór: 
 

     ocena z kat. 1. + średnia z kat. 2. + ocena z kat. 3. 

           = średnia (patrz przelicznik w tabeli poniżej) 

                               3 

 

 

 
 

Średnia ocen  

 

Ocena końcowa 
 

5,8 – 6,0 wzorowa 

4,8 – 5,7 bardzo dobra 

3,8 – 4,7 dobra 

2,8 – 3,7 poprawna 

1,8 – 2,7 nieodpowiednia 

1,0 – 1,7 naganna 

 

 

 

Jeżeli wobec ucznia zastosowano kary statutowe,  jego ocena zachowania (śródroczna lub 

roczna) ulega obniżeniu: 

a) w przypadku upomnienia wychowawcy klasy – o jedną ocenę; 

b) w przypadku upomnienia wicedyrektora i dyrektora szkoły – o dwie oceny. 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

 

Kategoria 1 – Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia: 

Na podstawie sumy godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (do godzin 

nieusprawiedliwionych dodaje się spóźnienia przeliczone w sposób podany w tabeli B) 

wychowawca wystawia ocenę: 

 

 

Tabela A 

 

Liczba godzin nieusprawiedliwionych Ocena 

0-1 wzorowa 

2-3 bardzo dobra 

4-6 dobra 

7-10 poprawna 

11-15 nieodpowiednia 

16-… naganna 

 

 



Tabela B 

 

Liczba spóźnień w półroczu Liczba godzin nieusprawiedliwionych 

0-2 =1 

3-4 =2 

5-6 =3 

7-8 =4 

9-10 =5 

11-12 =6 

13-14 =7 

15-16 =8 

17-18 =9 

19-20 =10 

21-22 =11 

23-24 =12 

25-26 =13 

27-28 =14 

29-30 =15 

31-32 =16 

33-34 =17 

35-36 =18 

37-38 =19 

39-40 =20 

41-42 =21 

 

 

Kategoria 2 – Oceny wystawiane przez poszczególnych nauczycieli: 

 

a) Do wystawienia oceny w tej kategorii brane są pod uwagę: 

- oceny wystawione przez nauczycieli w ramach poszczególnych przedmiotów, 

- samoocena ucznia, 

- ocena klasy, 

b) nauczyciel przy wystawianiu oceny zachowania ze swojego przedmiotu uwzględnia 

wystawione przez siebie uwagi dotyczące braku podręcznika, zeszytu i przygotowania do 

lekcji, 

c) poszczególne oceny mają następujące wartości: 

 

 

Ocena Przelicznik 

wzorowa 6 

bardzo dobra 5 

dobra 4 

poprawna 3 

nieodpowiednia 2 

naganna 1 

 

 



d) ocenę w tej kategorii uzyskujemy, wyciągając średnią arytmetyczną ze wszystkich 

ocen wymienionych w punkcie a. 

 

 

 

Kategoria 3 – Ocena wychowawcy klasy: 

 

Wychowawca wystawiając swoją ocenę bierze pod uwagę: 

 

a) spełnianie obowiązków szkolnych: 

Uczeń: 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

- postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

- dba o honor i tradycje szkoły; 

- dba o piękno mowy ojczystej; 

- przestrzega statutu szkoły. 

 

b) kulturę osobistą i postawę wobec innych: 

Uczeń: 

- dba o kulturę słowa, potrafi taktownie i umiejętnie uczestniczyć w dyskusjach; 

- używa zwrotów grzecznościowych; 

- nie używa wulgaryzmów; 

- rozwiązuje problemy bez użycia siły oraz poniżania godności innych osób; 

- dba o zdrowie własne oraz innych osób; 

- okazuje szacunek innym osobom; 

- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

- szanuje sprzęt i pomoce dydaktyczne szkoły; 

 

c) motywację do nauki: 

Uczeń: 

- rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia; 

- służy pomocą koleżeńską i umie współżyć w zespole; 

- angażuje się w życie kulturalne klasy i szkoły.” 

 

 

 


