
Aneks nr 2  

do Statutu Szkoły Podstawowej 

 im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży  

z dn. 25. 10. 2017 roku 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 69 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji i zapoznaje radę pedagogiczną z 

proponowaną innowacją. 

  

2) § 69 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

Szkoła w zakresie innowacyjności współpracuje z różnego typu instytucjami 

wspomagającymi ich realizację. 

 

3) § 81 ust. 1 dodaje się punkt 26: 

W szkole mogą być prowadzone  mediacje rówieśnicze jako jeden ze sposobów rozwiązywania 

konfliktów  i  sporów rówieśniczych. Prowadzone są one również w celu podnoszenia edukacji 

prawnej dzieci i młodzieży. 

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu 

akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności 

i poufności.  

 

4) § 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

dbałość o honor i tradycje szkoły; 

dbałość o piękno mowy ojczystej; 

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

okazywanie szacunku innym osobom. 

 

5) w § 104  uchyla się ust. 11  

 

 

 



6) § 104 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Opinia ta  

uwzględnia wymienione wcześniej kryteria.  

 

7) § 104 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

  Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

8) § 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2) Zastrzeżenia, o których mowa w ust 2 pkt. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

9) w § 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Za sprawdzian pisemny (klasówkę) uznaje się każdą kontrolną, pisemną pracę ucznia 

obejmującą omówiony zakres treści podstawy programowej dotyczący jednego lub dwóch 

działów. 

 

 

 

 

 

 

 


