
Uchwała nr  9 /2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Jana Pawła II w Chrzanowie 

 
z dnia 14 września 2020r. 

 
 

w sprawie : zmian w Statucie Szkoły 
 

Na podstawie:   art. 72 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1, w związku z art.82 ust. 2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie uchwalonym w 
dniu 24 listopada 2017 r. uchwałą nr 11/2017/2018 przez Radę Pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie wprowadza się zmiany: 

 

 

1.  § 47  pkt 7 otrzymuje  brzmienie: 

W Szkole obowiązują następujące zasady oceniania zachowania ucznia: 

1) na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach 
oceniania zachowania i trybie odwoławczym; 

2) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinie członków Rady 
Pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

3) wychowawca w ocenie zachowania uwzględnia również udokumentowaną 
działalność pozalekcyjną ucznia, szkolną i pozaszkolną;   

4) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego ucznia lub opinii poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;    

5) wychowawca i członkowie Rady Pedagogicznej oceniają pozytywnie i negatywnie 
zachowania uczniów, stosując punkty dodatnie i ujemne; 

6) uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną zachowania, nie 
może mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej na koniec roku szkolnego,  

7) wychowawca klasy systematycznie informuje rodziców ( prawnych opiekunów) 
ucznia o zachowaniu ucznia, podjętych środkach zaradczych, zastosowanych formach 
nagradzania i karania. 

 

 



 

2.  § 47  pkt 8 otrzymuje  brzmienie: 

W Szkole obowiązują kryteria: 

 zachowanie pozytywne – punkty dodatnie 

a) udział w konkursach: szkolnych 5 pkt., pozaszkolnych 10p. (gminne, powiatowe), 
wojewódzkich i ogólnopolskich 20 pkt.; 

b) laureat zasięg wojewódzki i ogólnopolski – konkurs wiedzy 100p.; 

c) finalista zasięg wojewódzki i ogólnopolski– konkurs wiedzy 50p.; 

d) zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursach i zawodach sportowych organizowanym poza 
szkołą 30p.; 

e) zdobycie wyróżnienia w konkursie szkolnym 5 pkt.; 

f) zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą 10p.; 

g) zdobycie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym 20p.; 

h) zdobycie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych w szkole 20p.; 

i) 100% frekwencja 20p. za semestr; 

j)  okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz(np. Akademie, koncerty, 
imprezy na terenie miasta 10-30p.; 

k) organizacja i współorganizacja akademii, apeli i uroczystości szkolnych 10-20p.; 

l) praca na rzecz klasy 10-20p.; 

ł) działalność na rzecz  środowiska w tym charytatywna m.in. :zakrętki, baterie, 
kasztany, makulatura- każda akcja 5 pkt.; 

m) wolontariat – udokumentowana działalność 10- 30 pkt.; 

n) udział w poczcie sztandarowym: uroczystości szkolne 5 pkt., pozaszkolne 2 pkt.;  

o) dbałość o estetyczny wygląd, przestrzeganie zasad zdrowia i higieny osobistej 10p.; 

p) praca w Samorządzie Uczniowskim 10- 30p.; 

r) wysoka kultura osobista 10p.; 

s) do dyspozycji wychowawcy w porozumieniu z uczącymi nauczycielami za inne 
działania nie ujęte w zasadach oceniania zachowania 5-50 p:; 

 

3.  § 47  pkt 9 otrzymuje  brzmienie: 

1) zachowanie negatywne- punkty ujemne 

a)  fałszowanie podpisów dokumentów, każdorazowo -50p.; 

b) kradzież, każdorazowo -50p ( zgłoszenie na policję) 



c) picie alkoholu, używki, dopalacze , każdorazowo-100p.;  ( zgłoszenie na policję) 

d) znęcanie się nad kolegami, każdorazowo -50p.; 

e) naruszenie nietykalności cielesnej, każdorazowo -10 pkt.; 

f) wagary , każda godzina (w tym godziny nieusprawiedliwione)– 5p.; 

g) bójka na terenie szkoły, zaczepianie słowne i fizyczne, każdorazowo -10p.-30p.; ( 
zgłoszenie na policję) 

h) palenie papierosów i e-papierosów na terenie szkoły, każdorazowo -20p.; 

i) niszczenie mienia szkolnego i cudzej własności, każdorazowo -10p.-20p.; 

j) udowodnione nakłanianie do zachowań negatywnych, każdorazowo -5.-20p.; 

k) niewłaściwy strój, brak obuwia zamiennego(każdorazowo) -5p.; 

l) używanie telefonu komórkowego w szkole bez zgody nauczyciela (każdorazowo) -
10p.; 

ł) aroganckie odzywanie i lekceważenie, okłamywanie nauczycieli, pracowników 
szkoły i kolegów , każdorazowo-5p -20p.; 

m) przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji , każdorazowo-5p.; 

n) niewywiązywanie się z poleceń szkolnych , poleceń nauczyciela , każdorazowo– 
5p.; 

o) przebywanie na przerwach i lekcjach w miejscach niedozwolonych, każdorazowo – 
5p.; 

p) niestosowne, rażące zachowanie na przerwach, apelu, wycieczkach, każdorazowo 
– 10p.-20p.; 

r) nieusprawiedliwione spóźnianie na lekcje, każdorazowo -5p.; 

s) wyłudzanie przedmiotów i pieniędzy, każdorazowo – 30p.; ( zgłoszenie na policję) 

t) do dyspozycji wychowawcy -5p.-50p. 

u) oglądanie i rozpowszechnianie treści o tematyce pornograficznej- każdorazowo -50 
pkt.; 

4.  § 47  pkt 10 otrzymuje  brzmienie: 

1) zachowanie a ilość punktów: 

a) na początku każdego semestru uczeń otrzymuje limit 100 punktów dodatnich, co 
jest wyznacznikiem oceny dobrej; 

b) w trakcie semestru uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się 
lub odejmuje od otrzymanego limitu; 

c) Liczba punktów uwzględnianych do kryterium rocznej oceny z zachowania jest 
obliczana za pomocą następującego algorytmu: 
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L- liczba punktów uwzględnianych do kryterium rocznej oceny z zachowania; 

L1- liczba punktów uzyskanych w I półroczu roku szkolnego; 

L2- liczba punktów uzyskanych w II półroczu roku szkolnego; 

5.  § 47  pkt 11 otrzymuje  brzmienie: 

1) jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny 
zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano w 
zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zdecydować o ostatecznej ocenie 
z zachowania; 

2) w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć 
ocenę z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych 
punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela. 

6.  § 47  pkt 12 otrzymuje  brzmienie: 

zachowanie a ilość punktów- I semestr: 

wzorowe 200-powyżej; 

bardzo dobre 150-199; 

dobre 100-149; 

poprawne 99-51; 

nieodpowiednie 50-20; 

naganne 19- poniżej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2020r.  

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

1. Za: 17 

1. Przeciw:0 

2. Wstrzymało się:0 

3. Członków Rady ogółem: 26 

4. Obecnych: 17 



 


