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ZMIANY W STATUCIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKU 

Z DNIA 30 SIERPNIA 2021r. 

 

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

U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku  wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 94: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2.  W szkole działa dziennik elektroniczny, który funkcjonuje za pośrednictwem 

strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadydnia.” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. Obowiązujące w szkole dzienniki: lekcyjne, przedszkola, zajęć innych, 

specjalistów i świetlicy mają formę elektroniczną.” 

c) ust. 4 pkt 1 – 5 otrzymują brzmienie: 

  „4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

1) Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, 

współpracującą ze szkołą. 

2) Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora 

szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system 

dziennika elektronicznego. 

3) Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami 

umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

4) Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika internetowego. 

5) Do dziennika elektronicznego mają bezpośredni dostęp nauczyciele i uprawnieni 

pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice w zakresie udostępnionych im danych. 

d) w ust. 4 dodaje się punkty: 

6) Dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny. 

7) Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym 

dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole, nieudostępniania 

zasobów dziennika osobom trzecim. 

8) Rodzicom i uczniom na początku roku szkolnego zapewnia się możliwość 

zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

9) Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za 

które osobiście odpowiada. 

10) Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego, należy posiadać konto na 

poczcie elektronicznej (adres e-mail). Na konto będą przychodzić odpowiednie 

informacje dotyczące hasła lub jego zmiany. 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadydnia
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11) Loginem w dzienniku elektronicznym jest e-mail poczty elektronicznej. 

12) Hasło w dzienniku elektronicznym jest to ciąg znaków na kontach użytkowników. 

Hasło jest zmieniane przez system co 30 dni. 

13) Użytkownik jest  zobowiązany  dbać  o  zasady  bezpieczeństwa,  posługując  się  

loginem i hasłem do systemu, które poznał. 

14) Każdy użytkownik poprzez login i hasło jest identyfikowany w systemie dziennika 

elektronicznego. 

15) Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci dziennika elektronicznego każdy 

użytkownik utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności. 

16) W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez 

osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła. 

2) w § 144:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Śródroczna ocena opisowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach: do 

arkusza ocen i dla rodziców oraz udostępniona indywidualnie przez e-dziennik. 

Roczną ocenę opisową wpisuje się do dziennika lekcyjnego, do arkusza ocen i na 

świadectwo szkolne.” 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5.  W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną w formie dodatkowej informacji; 

3) wyrażoną stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach 

IV – VIII. 

           Ocenianie bieżące, prowadzone jest w dzienniku lekcyjnym wg ustalonych kategorii 

edukacyjnych osiągnięć uczniowskich: 

a)  Maksymalny wysiłek: 

aa) 6 - uczeń posiada wiadomości ponad program, pracuje sprawnie, starannie, 

bezbłędnie, samodzielnie;  

ab) 5 - uczeń posiada wiadomości w zakresie programu nauczania, pracuje sprawnie, 

bezbłędnie, starannie, oczekuje potwierdzenia u nauczyciela. 

b) Umiarkowany wysiłek: 

ba) 4 - tempo pracy ucznia umiarkowane, popełnia błędy, które potrafi poprawić 

samodzielnie, potrzebuje wskazówek, wyjaśnień; 

bb) 3 - tempo pracy ucznia wolne, niepewny, niesamodzielny, wymaga pomocy.  

c) Minimalny wysiłek: 

ca) 2 - uczeń pracuje pod kierunkiem nauczyciela, nie nadąża, szybko zniechęca się; 

cb) 1 - uczeń wymaga mobilizacji, nie angażuje się, pracuje wyłącznie pod 

kierunkiem nauczyciela.” 

 

3) w § 149: 

a) ust. 2 – uchylony 

b) w ust. 3 po słowach „swoje spostrzeżenia” skreśla się słowa „w zeszycie uwag  

  i spostrzeżeń” i dopisuje słowa: „ i uwagi w dzienniku elektronicznym”. 
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c) ust. 4 – uchylony 

d) w ust. 12 po słowach: „W przypadku ucznia, który” skreśla się słowa:  

„w zeszycie uwag i spostrzeżeń”. 

e) w ust.12 usuwa się dotychczasowe kryteria oceny z zachowania, a wprowadza 

poniższe: 

 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

  1. Brak przygotowania do lekcji 
5 pkt za każde 

2. Brak zadania domowego 
5 pkt za każde 

3. Brak podręcznika, zeszytu itp. 
5 pkt za każde 

4. Brak dzienniczka ucznia 
5 pkt za każde 

5. Brak stroju do wychowania 

fizycznego  5 pkt za każde 

6. Przeszkadzanie w prowadzeniu 

lekcji lub brak reakcji na 

upomnienia nauczyciela 

5 pkt za każde 

7. Odpisywanie zadań domowych 
10 pkt za każde 

1. Sumienne pełnienie dyżurów 

w klasie (brak uwag negatywnych) 

10 pkt  

raz na semestr 

8. Nie wypełnianie obowiązku 

dyżurnego  

 

5 pkt 

za każde 

2. Systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia (3 dni i mniej 

opuszczonych, 

usprawiedliwionych w semestrze) 

15 pkt  

raz na semestr 

9. Nieusprawiedliwienie 

nieobecności 5 pkt za każdą 

lekcję 

3. Wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione lub 100% 

obecności 

10 pkt  

raz na semestr 

10. Spóźnienie 

3 pkt za każde 

  11. Opuszczanie terenu szkoły w 

czasie przerw, opuszczanie lekcji 

bez pozwolenia nauczyciela 

(wyjście z klasy), wagary 

12.  

10 pkt 

za każdą lekcję 

13. Przebywanie w szatni oraz na 

balkonie bez pozwolenia 

nauczyciela 

 

5 pkt 

za każde 

  14. Naruszanie regulaminów pracowni 

klasowych i świetlicy szkolnej 

 

10 pkt 

za każde 

15. Naruszanie regulaminu używania 

prywatnego sprzętu 

elektronicznego na terenie szkoły 

16.  

10 pkt 

za każde 

17. Odmowa oddania używanego 

przez ucznia na terenie szkoły 

prywatnego sprzętu 

elektronicznego nauczycielowi lub 

dyrektorowi szkoły 

 

50 pkt za każde 
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DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Udział w konkursach 

kuratoryjnych i wiedzy i zawodach 

sportowych. 

Laureat konkursów kuratoryjnych i 

wiedzy dodatkowo) za I, II, II miejsce: 

- szkolnych 

- gminnych 

- powiatowych  

- wyższych szczebli 

 

Udział w konkursach artystycznych.  

Laureat konkursów artystycznych za  I, 

II, II miejsce: 

- szkolnych 

- gminnych 

- powiatowych 

- wyższych szczebli 

 

Udział w zawodach sportowych. 

Laureat zawodów sportowych za  I, II, 

II miejsce: 

- szkolnych 

- gminnych 

- powiatowych 

- wyższych szczebli 

Udział w akcjach recyklingowych 

- makulatura 

- baterie 

- nakrętki  

- elektrośmieci 

 

15 pkt 

za każde 

 

 

20 pkt 

30 pkt 

40 pkt 

50 pkt 

 

10 pkt 

za każde 

 

10 pkt 

20 pkt 

30 pkt 

40 pkt 

 

5 pkt 

za każde 

 

10 pkt 

20 pkt 

30 pkt 

40 pkt 

 

10 pkt 

raz na semestr 

  

2. Systematyczne czytelnictwo 0-10 pkt  

raz na semestr 

3. Reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym i uroczystościach 

pozaszkolnych 

 

0-20 pkt  

raz na semestr 

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Posługiwanie się kulturalnym 

językiem 

 

20 pkt 

raz na semestr 

1. Używanie wulgarnych słów 15 pkt 

za każde 

 

 

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

  
1. Bójki 20 pkt za każde 

2. Zaczepki fizyczne lub słowne 15 pkt za każde 

3. Znęcanie psychiczne 

(wyśmiewanie, przezywanie) 

 
50 pkt za każde 
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4. Posiadanie i palenie papierosów i 

e-papierosów w szkole i poza nią 

zaobserwowane przez nauczyciela 

30 pkt 

za każde 

5. Zachowanie ucznia wskazujące na 

spożycie alkoholu w szkole i poza 

nią, zaobserwowane przez 

nauczyciela. Posiadanie alkoholu. 

30 pkt 

za każde 

6. Posiadanie i używanie 

narkotyków, anabolików, 

dopalaczy 

50 pkt 

za każde 

7. Propagowanie treści negujących 

zdrowy styl życia. Symulowanie 

zachowania osoby nietrzeźwej np. 

chwiejny krok, bełkotliwa mowa. 

Demonstrowanie sposobów 

palenia papierosów. Żarty na temat 

alkoholu, nikotyny i narkomanii. 

 

20 pkt 

za każde 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Odpowiedni strój uczniowski 

zgodny ze Statutem Szkoły 

20 pkt 

raz na semestr 

1. Farbowanie włosów 30 pkt 

jednorazowo 

  2. Malowanie paznokci 10 pkt 

za każde 

3. Widoczny makijaż 10 pkt 

za każde 

4. Niewłaściwy strój, niezgodny ze 

statutem szkoły 

10 pkt 

za każde 

5. Tatuaże, piercing  30 pkt 

jednorazowo 

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Kulturalna postawa wobec 

nauczycieli, pracowników szkoły 

oraz dorosłych i kolegów 0-10 pkt 

raz na semestr 

1. Aroganckie zachowanie 

i aroganckie odzywki do 

nauczycieli, pracowników obsługi 

szkoły, innych dorosłych oraz 

kolegów 

 

15 pkt 

za każde 

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Pełnienie funkcji: 

- w szkole 

- w klasie 

- w organizacji 

za każde: 

10pkt 

5pkt 

5pkt 

1. Niszczenie sprzętu szkolnego 

i rzeczy innych osób 

15 pkt 

za każde 

2. Brak odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje: rezygnacja 

z wycieczek, wyjazdów, 

konkursów, udziału 

w uroczystościach szkolnych, 

dodatkowo strata wkładu 

finansowego na rzecz szkoły 

 

10 pkt 

za każde 
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2. Praca na rzecz: 

- klasy 

- szkoły 

- środowiska (w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych) 

- wolontariat  

 

5 pkt za każde 

10 pkt za każde 

10 pkt za każde 

10 pkt za każde 

3. Naruszanie dobrego imienia 

szkoły, podważanie autorytetu 

nauczyciela (pomówienia na temat 

nauczycieli) 
20 pkt 

za każde 

3. Współorganizowanie uroczystości 

szkolnych i klasowych 

15 pkt za każde 

 

 

 

  

4. Uczestnictwo w imprezach 

szkolnych: 

- w części artystycznej  

- pomoc porządkowa i techniczna (bez 

noszenia ławek) 

 

10 pkt za każde 

 

5 pkt za każde 

5. Systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia pozalekcyjne: 

- SKS  

- Zespół Kalina  

- kółka przedmiotowe 

 

 

0-10 pkt 

0-30 pkt 

0-20 pkt 

6. Pomoc kolegom w nauce i innych 

sprawach życiowych 

5 pkt 

za każdą 

POSZANOWANIE PRAWA 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Przestrzeganie prawa, 

regulaminów, przepisów ruchu 

drogowego  i procedur 

obowiązujących w szkole 

20 pkt raz na 

semestr 

1. Kradzież 

50 pkt za każde 

  2. Wyłudzanie pieniędzy 50 pkt za każde 

3. Fałszowanie dokumentów, w tym 

podrabianie podpisów rodziców i 

nauczycieli  

30 pkt za każde 

4. Kłamstwo 20 pkt za każde 

5. Łamanie przepisów ruchu 

drogowego 
20 pkt za każde 

WYCHOWAWCA 

Punkty dodatnie Maks. ilość 

punktów 
Punkty ujemne Maks. 

ilość punktów 

1. Punkty przyznane przez 

wychowawcę po dokonaniu 

samooceny ucznia oraz oceny 

ucznia przez zespół klasowy 

z uwzględnieniem wkładu pracy 

w stosunku do możliwości ucznia 

 

 

0-30 pkt raz na 

semestr 

 

 

 

 

 


