
ANEKS NR 1  

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W PEŁCZYCACH 

 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach  

z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się w Statucie Szkoły następujące zmiany: 

 

Rozdział 11 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

§ 14. 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1) Podpunkt 1) w punkcie 1. otrzymuje brzmienie 

1) ocenianie bieżące - nauczyciel oddziałów klas I - III prowadzi dziennik obserwacji ucznia, 

w którym notuje swoje uwagi i spostrzeżenia; na każdym zajęciu sprawdza też wykonywane 

prace, chwali za wysiłek, za chęci nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje,  

co uczeń powinien zmienić, poprawić lub wyeksponować; w dzienniku i zeszytach uczniów 

stosuje sześciostopniową skalę ocen; celującą – 6, bardzo dobrą – 5, dobrą – 4,  

dostateczną – 3, dopuszczającą – 2, niedostateczną 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS NR 2  

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W PEŁCZYCACH 

 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach  

z dnia 06 czerwca 2019 r. wprowadza się w Statucie Szkoły następujące zmiany: 

 

Rozdział 11 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

§ 8 

Wymagania edukacyjne Statutu Szkoły 

 

1) punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który zdobywa bardzo dobre  

i celujące oceny lub ma oceny bardzo dobre i między innymi (…)” 

 

§ 9 

Klasyfikacja śródroczna i roczna  

 

2) w punkcie 5 dodano: 

„Oceny śródroczne i roczne nauczyciel wystawia z uwzględnieniem proponowanych 

progów średniej ważonej: 

do 1,59    - ocena niedostateczna 

1,60 – 2,59   - ocena dopuszczająca 

2,60 – 3,59   - ocena dostateczna 

3,60 – 4,59   - ocena dobra 

4,60 – 5,59   - ocena bardzo dobra 

5,60 – 6,00   - ocena celująca” 



 

 

 

 

 

 


