
Uchwała Nr 8 2020/2021 

 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  

w Rogowie Opolskim  z dnia   9.12.2020 r. 

w sprawie zmian w Statucie ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim 

Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378) 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

 W  Statucie dokonuje się następujących zmian: 

1) W § 61 dodaje się  zdanie w brzmieniu „Ocena śródroczna i roczna w klasach 4 – 8 jest 

średnią ważoną ocen bieżących oraz pkt. 

d) Każda ocena bieżąca, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę. 

e) Wagi ocen bieżących otrzymanych za poszczególne rodzaje aktywności ucznia                     

i formy prac ustalają nauczyciele prowadzący odpowiednie zajęcia edukacyjne                      

i umieszczają je w przedmiotowym ocenianiu.  

f) W związku z tym, że różne formy pracy ucznia mają zróżnicowany poziom trudności 

ustala się dla nich następujące wagi: 

 

Lp. Forma aktywności         Waga 

1 sprawdzian umiejętności, praca klasowa, 

testy 

3 

2 kartkówka, dyktanda 2 

3 odpowiedź ustna  2 

4 zadanie domowe 1 

5 aktywność na lekcji 2 

6 zeszyt przedmiotowy  1 

7 projekty klasowe  2 

8 uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie 

przedmiotowym lub zawodach sportowych 

na etapie powiatowym i wojewódzkim 

4 



9 zadanie dodatkowe lub zadania wytwórcze 2 

10 projekty długoterminowe  3 

11 poprowadzenie rozgrzewki 1 

12 pozaszkolna aktywność fizyczna 2 

13 ćwiczenie na lekcji  3 

14 reprezentowanie szkoły na zawodach 

sportowych lub konkursach 

3 

15 recytacja, śpiew, gra na instrumencie, 3 

 

g) Jeżeli na lekcji wystąpiły inne formy aktywności niż uwzględnione w tabeli, nauczyciel 

sam ustala ich wagę. 

Celujący - 5,31 do 6,00 

Bardzo dobry - 4,51 do 5,30 

Dobry - 3,51 do 4,50 

Dostateczny - 2,61 do 3,50 

Dopuszczający - 1,61 do 2,60 

Niedostateczny – 1 do 1,60 

h) Oceny za znakami + lub - przelicza się do średniej ważonej jako + = + 0,5 a -  = - 0,25. 

i) Wystawienie oceny w  danym semestrze/roku szkolnym, w klasach 4 – 8 opierające 

się na średniej ważonej ocen cząstkowych obowiązuje od II semestru roku 

szkolnego 2020/2021. 

§ 2 

W postanowieniach końcowych dodaje się §91 w brzmieniu: „Szczególne rozwiązania                

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki”: 

1. W sytuacjach kryzysowych placówka może organizować, poza nauczaniem 

stacjonarnym, także nauczanie na odległość lub wykorzystywać obie te formy 

naprzemiennie (zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym). 

2. Szczegółowe zasady postępowania podczas nauczania na odległość regulują 

procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego opracowane w oparciu                 

o aktualne przepisy prawa i wytyczne w sprawie działalności szkół. 

3. Realizacja zadań placówki może odbywać się poprzez organizację zajęć                               

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  



4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania czynności organów Zespołu mogą 

być realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele w szczególności, zobowiązani są do 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci.  

6. Na czas pracy zdalnej zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się w formie online, 

dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, 

bez konieczności fizycznego zbierania się rady. 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest do utrzymywania ścisłego kontaktu  

z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz rodzicami/ prawnymi opiekunami jego 

wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi placówki. 

8. Monitorowanie postępów ucznia odbywa się na bieżąco w formie przekazywania 

informacji o postępach w nauce oraz ocenach uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom 

prawnym w dzienniku elektronicznym.  

9. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem 

metod porozumiewania się na odległość, jest zobowiązany do aktywnego udziału w 

zajęciach, stosowania się do zasad dotyczących poprawnego zachowania się podczas 

lekcji, systematyczności, codziennego kontaktu z nauczycielami, a także do 

wykonywania poleceń i zadań. 

10. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele  

w przedmiotowych systemach oceniania na czas nauki zdalnej. 

11. Z przedmiotowymi systemami oceniania z poszczególnych przedmiotów w nauczaniu 

zdalnym, zapoznaje się uczniów oraz ich rodziców.  

12. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim. O zagrożeniach oceną 

niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie 

wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

§ 3 

Zobowiązuje się  dyrektora ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim do opracowania i ujednolicenia 

tekstu statutu.  

§4 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                             Dyrektor ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim 

                                                                                            Leszek Felsztyński 


