
UCHWAŁA nr 14/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu 

z dnia 12 września 2019r. 

 

 

          W sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II   

                                w Morągu. 

 

          Na podstawie art. 80 ust.2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późniejszymi zmianami) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

 

          W celu dostosowania do wymogów prawa oraz zapewnienia realizacji celów i zadań 

wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu: 

1.  W § 57 dodaje sie punkt 2. i 3. w brzmieniu: 

      pkt 2. - Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca edukacji  

      wczesnoszkolnej stosuje również cząstkowe oceny cyfrowe, będące skrótami  

      następujących opisów: 

1)   celujący - wyrażony cyfrą 6: Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki, 

posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! 

2)   bardzo dobry - wyrażony cyfra 5: Bardzo dobrze pracujesz! Robisz w szybkim 

tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

3)   dobry - wyrażony cyfrą 4: Dobrze pracujesz, jednak staraj się, aby było lepiej. 

Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiąganie lepszych 

wyników. 

4)   dostateczny - wyrażony cyfra 3: Pracujesz, ale nie osiągasz zadawalających 

wyników. Aby to zmienić konieczna jest systematyczna praca wymagająca wysiłku 

z Twojej strony. 

5)   dopuszczający - wyrażony cyfra 2: Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe 

wyniki. Włóż dużo wysiłku, pracuj systematycznie, bądź aktywniejszy, skorzystaj z 

pomocy nauczyciela i rodziców. 

6) niedostateczny - wyrażony cyfra 2: Osiągasz bardzo niskie wyniki, rezultaty 

Twojej pracy są niezadowalające. Czeka Cię bardzo dużo systematycznej pracy 

wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

    pkt 3. - W klasie pierwszej w I semestrze nauczyciel może stosować ocenianie symboliczne,  

    np.: znaczki, buźki, naklejki. 

2.  W § 59 dodaje sie punkt 3. w brzmieniu: W klasach I-III nauczyciel przy ocenianiu  

            zachowania może stosować system pochwałek, tzw. pozytywek (zielonych karteczek z  

            pozytywnymi uwagami o uczniu) i negatywek (czerwonych karteczek z negatywnymi  

            komentarzami o jego zachowaniu). 
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3.  Skreśla się § 63 i § 65. 

4.  W § 67 skreśla się ppkt. 8). 

5.  W § 68 pkt. 3 skreśla się zdanie: która w klasach II uwzględnia realizację projektu 

edukacyjnego oraz kolumnę Łączna liczba punktów w klasach II-III w tabeli, będącej 

rozwinięciem ww. pkt.3. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

 

Zapisy pkt. 1. i 2. § 1 uchwały wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., zaś zapisy pkt. 3., 

4. i 5. § 1 wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. 
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