
Załącznik nr 1  

do Uchwały Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Maliniu nr 7/2019  

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej w Maliniu 

 

W statucie Szkoły Podstawowej w Maliniu uchwalonym w dniu 23 listopada 2017 r.  uchwałą  

nr 12/2017 wprowadza się zmiany. 

 

§ 26 p. 6.  otrzymuje brzmienie: 

Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne, zajęcia 

dodatkowe, świetlicowe i specjalistyczne. 

§ 65 p. 11. otrzymuje brzmienie: 

Pisemne prace klasowe lub sprawdziany (1-2 godz.) muszą być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku elektronicznym. W ciągu tygodnia mogą być 

przeprowadzone w danej klasie nie więcej niż 2 prace klasowe.   

§ 69 p. 3. otrzymuje brzmienie: 

Sformułowanie i wpisanie do dziennika elektronicznego ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych  

i dodatkowych oraz ocen zachowania dokonywane jest na tydzień przed klasyfikowaniem 

śródrocznym i rocznym.  

§ 69 p. 15. otrzymuje brzmienie: 

Nauczyciel informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych niedostatecznych 

ocenach śródrocznych/rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na 1 miesiąc przed klasyfikacją 

semestralną lub roczną;  

1) powiadomienia uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej (semestralnej) z zajęć 

edukacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie ustnej, ocena zostaje także wpisana do 

dziennika elektronicznego, 

2) powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

semestralnych (rocznych) na 3 tygodnie przed klasyfikacją w formie pisemnej dokonuje wychowawca 

po uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotu.  

§ 69 p. 16. otrzymuje brzmienie: 

Nauczyciel informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach (innych 

niż niedostateczna) śródrocznych/rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na tydzień przed klasyfikacją 

semestralną lub roczną;  



1) powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych (innych niż 

niedostateczna) z zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie ustnej, oceny zostają 

także wpisane do dziennika elektronicznego, 

2) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych 

(rocznych) na 1 tydzień przed  klasyfikacją polega na udostępnieniu ocen proponowanych  

w dzienniku elektronicznym. 

§ 69 p. 20. otrzymuje brzmienie: 

Nauczyciel przedmiotu zapisuje proponowaną ocenę w dzienniku elektronicznym w odpowiedniej 

rubryce.  

§ 69 p. 21. otrzymuje brzmienie: 

Oceny proponowane muszą być ocenami pełnymi (bez plusów). 

§ 75 p1. Uwag końcowych otrzymuje brzmienie: 

Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów są zapisywane 

wyłącznie w dzienniku elektronicznym, dopuszcza się używanie przyjętych w Statucie skrótów.  

 

Pozostałe zapisy w zmienianej uchwale pozostają bez zmian. 


