
 

 

Uchwała Nr 8/2021 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 

im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie 

z dnia 19 maja 2021 r. 

w sprawie: zmian w statucie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki 

w Ryczowie. 

 

 Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie wprowadza się następujące zmiany: 

1) §17 ust. 1 dodaje się punkt 1) o brzmieniu: „Jako narzędzie w badaniu postępów ucznia 

może służyć ocenianie bieżące wyrażone w skali punktowej od 1 do 6. 

6 p – otrzymuje uczeń, który celująco opanował treści zawarte w podstawie programowej 

i biegle korzysta ze zdobytych wiadomości, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi 

sobie w trudnych sytuacjach. Reprezentuje szkołę w środowisku, bierze udział 

w różnorodnych konkursach. 

5 punkty – otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował treści zawarte w podstawie 

programowej. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, 

rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy. Zadania, polecenia i ćwiczenia 

wykonuje samodzielnie, poprawnie, estetycznie, do końca i we właściwym tempie. 

4 punkty – otrzymuje uczeń, który dobrze opanował treści zawarte w podstawie 

programowej. Po podaniu polecenia podejmuje działanie, samodzielnie rozwiązuje 

typowe zadania, przy trudniejszych oczekuje pomocy.  

3 punkty – otrzymuje uczeń, który dostatecznie opanował treści zawarte w podstawie 

programowej. Dziecko oczekuje motywacji ze strony nauczyciela, dalej pracuje w miarę 

samodzielnie. Samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

2 punkty – otrzymuje uczeń, który słabo opanował treści zawarte w podstawie 

programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników. Jest 

niesystematyczny, mało aktywny, pracuje wolno, wymaga szczególnego wsparcia 

nauczyciela. 

1 punkt – otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie 



programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy. Od początku do końca dziecko wymaga pomocy i ciągłej motywacji 

ze strony nauczyciela, a mimo to ma trudności z wykonaniem zadań nawet o niewielkim 

stopniu trudności.” 

 

2) w §55 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: „Dyrektor Zespołu po nowelizacji statutu 

opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej szkoły”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


