Uchwała nr III /2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Bielsku-Białej z dnia 4 października 2018r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016r. prawo
oświatowe (Dz. U. poz. 59 ze zm. ) uchwala się co następuje:
W § 17 ust.2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2) wycieczki przy korzystaniu ze środków lokomocji:
a) klasy I-III na 13 uczniów
b) klasy IV-VIII na 15 uczniów
3) wycieczki górskie:
a) klasy I-III na 10 uczniów
b) klasy IV-VIII na 13 uczniów
§17 ust. 4 o trzymuje brzmienie: Kierownik wycieczki autokarowej zgłasza policji autokar
wycieczkowy celem dokonania kontroli technicznej.
§ 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala się na
pierwszej Radzie Pedagogicznej w roku szkolnym. Data zakończenia pierwszego półrocza
zależy od terminu rozpoczęcia ferii zimowych w danym roku szkolnym.
W § 65 dodaje się ust 6
6. Na prośbę rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę cząstkową uzyskana przez ucznia :
a) w formie ustnej podczas konsultacji
b) pisemnie w formie elektronicznej lub papierowej
W § 69 ust.15 ,,Tabela punktów dodatnich” zmienione brzmienie otrzymują punkt 12,
punkt 14, punkt 13 zostaje skreślony
13. przyniesienie makulatury – za każde 30 kg - 5 punktów
14. przyniesienie 300 zakrętek – 5 punktów.
W § 69 dodaje się ust. 18
18. Tydzień przed wystawieniem proponowanych ocen zachowania nauczyciele uczący
w danej klasie oceniają zachowanie uczniów w dzienniku wg. skali:
a) 0 pkt.- niska kultura osobista i nieodpowiedni stosunek do przedmiotu
b) 1 pkt.- odpowiednia kultura osobista, dobry stosunek do przedmiotu
c) 2 pkt. - wysoka kultura osobista, bardzo dobry stosunek do przedmiotu

§70 ust 14 otrzymuje brzmienie:
14. oceny śródroczne i końcowo roczne ustala się wg. średniej ważonej:
1) ocena dopuszczająca od 1,70 (od 1,65 nauczyciel może podwyższyć na ocenę
dopuszczającą)
2) ocena dostateczna od 2,70 (od 2,65 nauczyciel może podwyższyć na ocenę
dostateczną)
3) ocena dobra od 3,70 (od 3,65 nauczyciel może podwyższyć na ocenę dobrą)
4) ocena bardzo dobra od 4,75 (od 4,70 nauczyciel może podwyższyć na ocenę bardzo
dobrą)
5) ocena celująca od 5,50 ( od 5,30 + I, II lub III miejsce w konkursie zewnętrznym lub
4,75 + tytuł laureata)
§ 71 ust. po ust. 14 dodaje się ust. 14 a
Przewidywane oceny roczne i śródroczne z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania są
przedstawiane rodzicom na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną
a) w dzienniku elektronicznym
b) w formie papierowej na pisemną prośbę rodziców
O przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej oraz śródrocznej nauczyciel informuje
z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje o ocenie rodzic potwierdza na piśmie podpisem.
W § 76 dodaje się ust. 13
Na pisemna prośbę rodzica , w obecności egzaminatora i dyrektora udostępnia się pisemne
prace ucznia z zadaniami z egzaminu poprawkowego

