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Aneks nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego w 

Krakowie z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

§ 1 

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 5 ust 1 pkt 1 skreśla się słowo „konfrontacji” i zamienia na „relacji”. 

2. W §43 : 

ust 5 otrzymuje brzmienie: W klasach IV w ciągu dnia może się odbyć jeden, a w tygodniu 

nie więcej niż dwa sprawdziany wiedzy dla ucznia, o których mowa w ust. 4. 

ust 6 otrzymuje brzmienie: W klasach V-VIII, w ciągu dnia może się odbyć jeden, a w 

tygodniu nie więcej niż trzy sprawdziany wiedzy dla ucznia, o których mowa w ust. 4. 

ust 7 zostaje uchylony. 

3. W §47 dodaje się: 

ust 2 w brzmieniu: Warunki otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) Uczeń przystąpił do wszystkich pisemnych prac kontrolnych i kartkówek wskazanych 

przez nauczyciela (z wyłączeniem: plastyki, muzyki, wychowania fizycznego). 

2) Uczeń skorzystał z ustalonych z nauczycielem form poprawy ocen prac pisemnych  

(szczególnie niedostatecznych i dopuszczających). 

3) Uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności. 

ust 3 w brzmieniu: Tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) Uczeń powinien spełnić wszystkie w/w warunki. 

2) Rodzic/opiekun prawny dziecka lub uczeń informuje uczącego o chęci ubiegania się o 

ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z terminem przewidzianym w kalendarzu 

szkolnym. 

3) Nauczyciel, po analizie ocen i osiągnięć dziecka, wyznacza termin oraz ustala formę 

poprawy oceny i zakres materiału, którego znajomością powinien wykazać się uczeń, 

o czym informuje ucznia i rodziców. 

4) Otrzymana w wyniku poprawy ocena roczna nie może być niższa niż przewidywana.  

4. W §48 dodaje się ust 2 w brzmieniu : 

Warunki i tryb otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 



1) Rodzic /opiekun prawny dziecka/ informuje wychowawcę klasy o chęci uzyskania 

wyższej niż przewidywana oceny zachowania w terminie przewidzianym w 

kalendarzu szkolnym.  

2) Warunkiem ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania jest skomplikowana sytuacja ucznia, która może mieć 

wpływ na jego zachowanie, o której nie było wiadomo przy wystawianiu oceny 

proponowanej, mająca wpływ na zachowanie ucznia; dostarczenie aktualnej opinii z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której stwierdzono wpływ dysfunkcji na 

zachowanie ucznia.  

3) Zespół nauczycieli uczących w klasie oraz psycholog , pedagog szkolny ponownie 

analizują oceny i informacje zgromadzone o zachowaniu ucznia.  

4) W wyniku przeprowadzonej analizy uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub 

zachować ocenę przewidywaną  

5) Z przeprowadzonej analizy wychowawca sporządza protokół, w którym odnotowuje 

zwięzła informację o prowadzonych czynnościach i ocenę ucznia. 

 

5. W §58: 

w ust 1 skreśla się słowa „wyróżniającą się” i zamienia na „wzorową” oraz  uchyla się pkt 6 

ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: w klasach I-III odznakę „Wzorowy uczeń”, jeśli wzorowo 

się zachowuje i osiąga wysokie wyniki w nauce lub wzorowo się zachowuje, a w zakresie 

nauki poczynił widoczne postępy; 

ust 3 otrzymuje brzmienie: Prawo zgłoszenia kandydata do wyróżnienia za wzorową 

postawę i osiąganie wysokich wyników w nauce oraz za pozytywne działania i ich efekty 

przysługuje każdemu uczniowi i nauczycielowi szkoły:  

w ust 3 pkt 1 i 2 skreśla się słowo „nagrodą” i zamienia na słowo „wyróżnieniem” 

ust 6 otrzymuje brzmienie: Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od uzyskania informacji 

o przyznanej nagrodzie, mają prawo odwołania się od niej w formie pisemnej:  

1) do Dyrektora szkoły, jeżeli nagrodę przyznał nauczyciel;  

2) do Rektora Domu SAC w Krakowie, jeżeli nagrodę przyznał Dyrektor. 

dodaje się ust 7 w brzmieniu: Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni od daty 

wpłynięcia. Jego decyzja w utrzymaniu lub uchyleniu nagrody jest ostateczna. 

dodaje się ust 8 w brzmieniu: Rektor Stowarzyszenia Domu SAC w Krakowie rozpatruje 

odwołanie w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Jego decyzja w utrzymaniu lub uchyleniu 

nagrody jest ostateczna. 

§ 2 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 wrzesnia 2021 r.  

Ks. Marek Ostapiszyn SAC dyrektor szkoły  



Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


