
Zmiana nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.

Powstańców Wielkopolskich 

w Nowych Skalmierzycach z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dotychczasowe brzmienie w § 73 ustęp 5. punkt c) zastępuje się słowami:

Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo to ocenę 
roczną wystawia się z co najmniej dziesięciu ocen cząstkowych.

Dotychczasowe brzmienie w § 73 ustęp 5. punkt d) zastępuje się słowami:

Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze powyżej jednej godziny tygodniowo - 
ocenę roczną wystawia się z co najmniej czternastu ocen cząstkowych.

Dotychczasowe brzmienie w § 73 ustęp 6. punkt a) zastępuje się słowami:

Uczeń zobowiązany jest do zaliczania wszystkich prac kontrolnych. Uczeń nieobecny
na pracy kontrolnej (sprawdzian, test, test praktyczny, praca klasowa) ma obowiązek 
zgłosić się i zaliczyć tę pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później
jednak niż 7dni od powrotu do Szkoły.

W §75 ustęp 3. punkt 3. podpunkt c) otrzymuje brzmienie:

dopuszcza się stosowanie symbolu „X” będącego informacją dla ucznia i rodzica, że 
w danym obszarze uczeń nie zdobył oceny w wyznaczonym terminie. W chwili 
nadrobienia braku znak „X” zostaje zamieniony na stopień, w przeciwnym razie 
uczeń otrzymuje „0”. 

Nauczyciel nie ma prawa wpisać „0”, jeśli wcześniej nie wpisał „X”, 

 ponadto symbol „0” stosuje się jeśli uczeń: 

- nie podjął próby wykonania zadania, 

- postępował nieuczciwie (spisywał, ściągał).

 „0” nie podlega poprawie 

W §76 ustęp 3. punkty od 1 do 10 otrzymują brzmienie: 

1. Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach ogólnopolskich- waga 8.

2. Aktywny udział w kołach zainteresowań – chór szkolny i zespół instrumentalny
– waga 7.

3. Prezentowanie umiejętności na forum publicznym – w szkole i poza nią – 
waga 6.

4. Wysiłek i zaangażowanie na lekcjach – waga 5.

5. Postępy w zdobywaniu umiejętności w zakresie:



6. a) śpiewu
b) gry na instrumentach
c) tworzenia muzyki
d) ruchu przy muzyce
e) percepcji muzyki (słuchania) – waga 5.

7. Wiadomości teoretyczne – zasady i historia muzyki – waga 4.

8. Praca na lekcji, postawa – waga 2.

9. Przygotowanie do zajęć – waga 1.

W §76 ustęp 6. zmianie ulegają punkty 1) oraz 2) – waga ocen 2.

W §76 ustęp 6. zmianie ulega punkt 9) – waga ocen 2.

W § 77 ustęp 1. punkt 5) podpunkt a) dopisuje się:

Brak usprawiedliwienia w terminie 7 dni –za każdą godzinę jeden punkt ujemny.

Za każde nieusprawiedliwione spóźnienie jeden punkt ujemny.

Niekorzystanie z dodatkowych form pomocy do dziesięciu punktów ujemnych raz w 
półroczu.

Korzystanie z dodatkowych form pomocy do dziesięciu punktów dodatnich raz w 
półroczu.

W § 77 ustęp 1. punkt 5) podpunkt d) zmienia brzmienie:

Palenie papierosów lub posiadanie papierosów, spożywanie alkoholu lub posiadanie 
alkoholu, zażywanie narkotyków lub dystrybucja, posiadanie narkotyków lub innych 
środków odurzających pięćdziesiąt punktów ujemnych.

W § 77 ustęp 1. punkt 5) podpunkt e) dopisuje się:

Łamanie zasad i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły do dziesięciu 
punktów ujemnych.


