
 

UCHWAŁA NR 6/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu 

z dnia 15 września 2021r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu.  

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 

2021 r. poz. 1082) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Opolu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W statucie w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Opolu wprowadza się następujące zmiany: 

W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. Dokumentacja może być prowadzona w formie elektronicznej, jeśli zezwalają na 

to przepisy (w tym uczniowski dziennik elektroniczny).  

 

W § 53 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

12. a) uczeń może poprawić każdą ocenę tylko z jednogodzinnych lub dwugodzinnych prac 

klasowych lub sprawdzianów;  

b) ocenę z każdego sprawdzianu można poprawiać tylko jeden raz;  

c) każdy stopień uzyskany podczas poprawiania ocen wpisuje się do e –dziennika w osobnej 

rubryce z adnotacją „poprawa sprawdzianu” lub „poprawa pracy klasowej” 

d) przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej będzie brana pod uwagę ocena wyższa. Niższa 

ocena będzie informacją o systematyczności pracy ucznia. 

 

W § 53 dodaje się ust.14 o brzmieniu: 

Prace pisemne typu: kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, testy oceniane są zgodnie  

z obowiązującym kryterium procentowym. 

98 – 100% 6 

90 – 97% 5 

70 – 89% 4 

45 – 69% 3 

30 – 44% 2 

0 – 29% 1 

 

W § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalane są według skali 

określonej w § 55 ust. 6 przy czym pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny 

ustalone w stopniach, o których mowa w punktach od 1-5, a negatywną ocena klasyfikacyjną 

jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6. 

 

W § 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel danego przedmiotu 

uwzględniając wkład pracy ucznia i oceny cząstkowe. Oceny klasyfikacyjne nie mogą być 



ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. W przedmiotowym systemie oceniania 

nauczyciel danego przedmiotu określa ważność oceny poprzez zaznaczenie jej odpowiednim 

kolorem. Za najważniejsze uważa się oceny ze sprawdzianów i  prac klasowych zaznaczone 

na czerwono.  

 

W § 96 dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 

W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów  

i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo okresowego dostosowania organizacji pracy 

szkoły do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ministerstwa Zdrowia. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2021r. 

 

................................................................................. 

(Przewodnicząca Rady Pedagogicznej) 

 

 

 


