
Uchwała nr 3/2019/2020 
 

Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach 

z dnia 23 września 2019 roku 
                                     w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Szkoły 
 
 
Na podstawie art. 80 ust.2 pkt 1  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1148 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama 
Mickiewicza w Siedlcach: 
w 
§ 33. 5. Jeżeli uczeń z powodu choroby jest nieobecny na egzaminie do klasy sportowej, 
wówczas może być zakwalifikowany do niej na podstawie wyników sprawdzianu, który 
odbył się w klubie sportowym, a którego członkiem jest uczeń. Dokumentem 
potwierdzającym uzyskane wyniki jest zaświadczenie wydane przez prezesa klubu. 

§ 84.3 

9) Prace klasowe i sprawdziany  są oceniane: 

a) 0% - 29% maksymalnej liczby punktów – ocena: niedostateczny; 

b) 30% - 49% maksymalnej liczby punktów – ocena: dopuszczający; 

c) 50% - 74% maksymalnej liczby punktów – ocena: dostateczny; 

d) 75% - 89% maksymalnej liczby punktów – ocena: dobry;  

e) 90% - 97%  maksymalnej liczby punktów – ocena: bardzo dobry; 

f) 98% - 100% maksymalnej liczby punktów -  ocena: celujący.  

 

 

§ 86.4. Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 

wg następującego schematu: 

 

Ocena Średnia ważona 

celujący od 5,25 

bardzo dobry 4,75 – 5,24 



dobry 3,75 – 4,74 

dostateczny 2,75– 3,74 

dopuszczający 1,71 – 2,74 

niedostateczny do 1,70 

 

Z paragrafu § 86.1 została usunięta nazwy przedmiotów: zajęcia komputerowe oraz historia i 
społeczeństwo. 

Brzmi on teraz: 

§ 86.1. Podstawą do wystawienia ocen śródrocznej/ końcowej z następujących przedmiotów: 

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, matematyka, przyroda, biologia, 

geografia, fizyka, chemia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) i wiedza o 

społeczeństwie (WOS) jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych. 

 

Z paragrafów § 86. 5 i   87  została usunięta nazwa przedmiotu zajęcia techniczne. 

Brzmią one teraz: 

§ 86. 5. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/ rocznej z następujących przedmiotów: 

plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego, religii/ etyki są oceny cząstkowe z tych 

przedmiotów (bez liczenia średniej ważonej). 

§ 87. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r. 
 

Przewodniczący 
                                                                                                                    Rady Pedagogicznej 
 

 
 

 


