Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
nr 321/2019/2020
z dnia 11.05.2020 r.
w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680,
1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) Rada Pedagogiczna uchwala, co
następuje:
§ 1.
Przy klasyfikacji uczniów szkoły w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020,
ze względu na zdalne nauczanie wprowadzone na skutek pandemii zmianie ulega
sposób wystawienia oceny z zachowania. W statucie szkoły wprowadza się
następujące zmiany:
I. W rozdziale 4 § 25 ust. 6 dodaje się pkt 1a :
Ocenę za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 wystawia się doliczając (lub
odliczając) do (lub od) liczby punktów uzyskanych na koniec pierwszego
półrocza, liczbę punktów uzyskanych w drugim półroczu. W drugim półroczu
roku szkolnego 2019/2020, w okresie po 24.03.2020 r. można przyznać punkty
dodatnie za : Kultura osobista (systematyczność w obowiązkach szkolnych) +20
pkt na półrocze, 100% frekwencja (usprawiedliwione wszystkie godziny
nieobecności) +20 pkt na półrocze, Stała pomoc kolegom w nauce +20 pkt na
półrocze, Inne szczególne osiągnięcia (I, II, III miejsce, laureat, finalista,
wyróżnienie) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub
zespołowe) lub konkursach na szczeblu powiatowym +20 pkt, Bardzo dobre
wypełnianie obowiązków w Samorządzie Uczniowskim +10 pkt na półrocze,

Uzyskanie I, II, III miejsca w konkursach miejskich +15 pkt, Uzyskanie I, II, III
miejsca w konkursach szkolnych

+10 pkt, Wzorowe wywiązywanie się

z przyjętych na siebie zobowiązań + 10 pkt. W drugim półroczu roku szkolnego
2019/2020, w okresie po 24.03.2020 r. można przyznać punkty ujemne za:
Konflikt z prawem poza szkołą od –20 do -80 pkt. Uczniowie nie otrzymują na
początku drugiego półrocza roku szkolnego 2019/2020 100 punktów, które
stanowią równowartość oceny dobrej.
§ 2.
Powyższe zmiany obowiązują od 25.03.2020 r. i dotyczą tylko klasyfikacji
uczniów szkoły w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020.
§ 3.
Wychowawców klas zobowiązuje się niezwłocznie do zapoznania rodziców
uczniów z treścią Statutu szkoły po zmianach.
§ 5.
Powyższą uchwałę Rada pedagogiczna zatwierdziła poprzez jawne głosowanie,
w obecności 50 członków Rady Pedagogicznej (za – 45, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 5 ).
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 7.
Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
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