
Załącznik do uchwały nr 14/02/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z dnia 11.02.2021 r. 

 

 

Aneks nr 8 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku 

 

 

I. Podstawa prawna: 

 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. 

poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664) 

 

II. W oparciu o przepisy j.w. wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku: 

 

1. W §21ust. 6. (organizacja szkoły) otrzymuje brzmienie: 

 

Dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców i uczniów o zawieszeniu zajęć poprzez informację 

w dzienniku elektronicznym, na szkolnej stronie internetowej, oraz zamieszczenie stosownego 

ogłoszenie na drzwiach wejściowych do szkoły. 

 

2. W §22.ust. 5. (organizacja szkoły) otrzymuje brzmienie: 

 

Dyrektor zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie: 

1) komunikatu wychowawcy oddziału, przekazanego rodzicom poprzez zapis w dzienniku 

elektronicznym; 

2) ogłoszenia na tablicy informacyjnej w szkole; 

3) ogłoszenia na szkolnej stronie internetowej. 

 

3. W §34. pkt 2 (W szkole zatrudnia się): 

 

 litera d) otrzymuje brzmienie: 

d)sekretarza szkoły 

 litera da) otrzymuje brzmienie: 

da) pomoc administracyjną 

 

 



4. W §47 ust. 5. (rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do:) 

 

 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce 

i przyczyn trudności w nauce; uzyskiwanie tych informacji ma miejsce w czasie zebrań 

z wychowawcą oddziału, indywidualnych spotkań z nauczycielami lub wychowawcą, podczas ich 

cotygodniowych dyżurów oraz telefonicznie lub w formie pisemnych, komunikatów 

wychowawcy w sprawach bieżących, przekazywanych w dzienniku elektronicznym. 

 

 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 

Uwagi o powtarzającym się negatywnym zachowaniu ucznia w szkole nauczyciel uczący bądź 

wychowawca oddziału powinien umieszczać w dzienniku elektronicznym w celu 

systematycznego informowania rodziców. 

 

 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 

Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dziennik 

elektroniczny,  w razie potrzeby: notatki służbowe, zeszyty wychowawcy). 

 

5. W §49 (uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki)uchyla się ust.2 w brzmieniu: 

„2.Uczeń powinien mieć przy sobie zeszyt do korespondencji: 

1) w zeszycie notuje komunikaty przekazywane rodzicom przez wychowawcę; 

2) udostępnia ten zeszyt wychowawcy, nauczycielom, Dyrektorowi na ich polecenie; 

3) niezwłocznie przedkłada zeszyt rodzicom do podpisu każdorazowo po umieszczeniu w nim 

nowego wpisu (informacji, uwagi o zachowaniu, komunikatu itp.).” 

 

6. W §51. ust. 11. (zasady używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych)otrzymuje brzmienie: 

Najpóźniej następnego dnia po tym zdarzeniu nauczyciel odnotowuje fakt niedozwolonego 

korzystania z telefonu przez ucznia w dzienniku elektronicznym (w zakładce – uwagi) 

 

7. W §52 ust.2. (ustala się następujące rodzaje kar): 

 

 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

pisemna uwaga nauczyciela zapisana w dzienniku elektronicznym, 

 

 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

Informację o zastosowanej wobec ucznia karze, w przypadku kary wskazanej  

 w ust.2 pkt 3-8, wychowawca oddziału umieszcza w dzienniku elektronicznym. 

 



8. W §56 (zasady oceniania wewnątrzszkolnego) ust.1 dodaje się punkt 4) w brzmieniu: 

 

4) formie zapoznania się z oceną śródroczną, proponowaną roczną i roczną. 

 

9. W §56 ust.4. (sposoby informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci 

oraz innych sprawach związanych ze szkołą): 

 

 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

indywidualne rozmowy w ustalonym przez wychowawcę dniu dyżuru dla rodziców (fakt ten 

odnotowuje się w dzienniku elektronicznym), 

 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

Uczeń ma możliwość poprawy każdego sprawdzianu (w rozumieniu ust.5 pkt5) 

w określonymprzez nauczyciela terminie. Ocenę za poprawiony sprawdzian nauczyciel 

odnotowujew dzienniku elektronicznym. Uczeń poprawia dany sprawdzian jeden raz. 

 

10. W §58 (zasady oceniania wewnątrzszkolnego) 

 

 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

W dzienniku elektronicznym, w miejscu przeznaczonym na bieżącą ocenę postępów w nauce 

mogą być zapisywane następujące skróty: 

1) np – uczeń jest nieprzygotowany do zajęć; 

2) bz – brak zadania domowego; 

3) z – brak zeszytu lub ćwiczeń; 

4) nć – uczeń nie ćwiczy; 

5) bs – brak stroju sportowego na lekcji wychowania fizycznego; 

6) nb – uczeń nieobecny na sprawdzianie. 

 

 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

W dzienniku elektronicznym dopuszczalne jest stosowanie następujących skrótów dotyczących 

frekwencji: 

1) s – spóźnienie; 

2) su – spóźnienie usprawiedliwione; 

3) z – zwolnienie na zawody sportowe; 

4) k – zwolnienie na konkurs; 

5) a – zwolnienie na akademię lub przygotowania do akademii. 

 

 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:  

6) u – nieobecność usprawiedliwiona 

 

 dodaje  się pkt 7) w brzmieniu:  

7) ns –nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych 

 

 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:  

8) nu – nie uczęszcza 



11. W §61. (zasady oceniania wewnątrzszkolnego) 

 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych, nauczyciel uczący jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców 

na miesiąc przed zakończeniem okresu lub roku szkolnego. Fakt ten odnotowuje w dzienniku 

elektronicznym w zakładce: „Oceny śródroczne i roczne”, rubryce: „Przewidywana”. Nauczyciele 

przedmiotowcy, którzy wystawili ocenę niedostateczną informują rodziców i ucznia o wpisanej 

ocenie niedostatecznej poprzez przesłanie tej oceny dziennikiem elektronicznym bezpośrednio do 

zainteresowanych. Rodzice mają obowiązek odczytywać korespondencję w dzienniku 

elektronicznym, a w czasie ostatecznego terminu ich wystawienia i informowania, zapoznać się 

z proponowanymi ocenami. Odczytanie tej informacji przez rodzica i ucznia jest równoznaczne 

z poinformowaniem o proponowanej ocenie. Dodatkowo dostęp do wystawionej oceny ma uczeń 

poprzez odczytanie jej  w dzienniku elektronicznym. 

 

 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia 

o przewidywanej dla niego śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.Ocenę tą nauczyciele wpisują 

wówczas do dziennika elektronicznego w zakładce: „Oceny śródroczne i roczne”, rubryce: 

„Przewidywana” Nauczyciele informują rodziców i ucznia o wpisanej ocenie poprzez przesłanie 

tej oceny dziennikiem elektronicznym bezpośrednio do zainteresowanych. Rodzice mają 

obowiązek odczytywać korespondencję w dzienniku elektronicznym, a w czasie ostatecznego 

terminu ich wystawienia i informowania, zapoznać się z wystawionymi bądź proponowanymi 

ocenami. Odczytanie tej informacji przez rodzica i ucznia jest równoznaczne z poinformowaniem 

o wystawionej ocenie. Dodatkowo dostęp do wystawionej oceny ma uczeń poprzez odczytanie jej 

w dzienniku elektronicznym. 

 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zobowiązani są poinformować ucznia i jego 

rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z tych zajęć. Nauczyciele 

wpisują tą ocenę w dzienniku elektronicznymw zakładce: „Oceny śródroczne i roczne”, rubryce: 

„Przewidywana”. Nauczyciele informują rodziców i ucznia o wpisanej ocenie poprzez przesłanie 

tej oceny dziennikiem elektronicznym bezpośrednio do zainteresowanych. Rodzice mają 

obowiązek odczytywać korespondencję w dzienniku elektronicznym, a w czasie ostatecznego 

terminu ich wystawienia i informowania, zapoznać się z wystawionymi bądź proponowanymi 

ocenami. Odczytanie tej informacji przez rodzica i ucznia jest równoznaczne z poinformowaniem 

o wystawionej ocenie. Dodatkowo dostęp do wystawionej oceny ma uczeń poprzez odczytanie jej  

w dzienniku elektronicznym. 

 

 

 

 



 uchyla się ust. 4 w brzmieniu 

„4. Przewidywane oceny, o których mowa w ust.3, wraz z datą ich wystawienia uczniowie 

zapisują w zeszytach przedmiotowych lub w zeszytach do korespondencji, a nauczyciele i rodzice 

potwierdzają je podpisem.” 

 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Ostateczne roczne oceny klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego 

najpóźniej na trzy dni przed roczną konferencją Oceny te nie mogą być niższe od ocen 

przewidywanych, o których mowa w ust.3.  

 

 

12. W §67. (informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach zachowania) 

 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wychowawcy oddziałów są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanej dla niego 

śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na trzy dni przed śródroczną konferencją 

klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej. Odnotowują także fakt poinformowania ucznia 

o przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania w dzienniku elektronicznymw zakładce: „Oceny 

zachowania”, rubryce: „Przewidywana” Wychowawcy informują rodziców i ucznia o wpisanej 

ocenie poprzez przesłanie tej oceny dziennikiem elektronicznym bezpośrednio do 

zainteresowanych. Rodzice mają obowiązek odczytywać korespondencję w dzienniku 

elektronicznym, a w czasie ostatecznego terminu ich wystawienia i informowania, zapoznać się 

z wystawionymi bądź proponowanymi ocenami. Odczytanie tej informacji przez rodzica i ucznia 

jest równoznaczne z poinformowaniem o wystawionej ocenie. Dodatkowo dostęp do wystawionej 

oceny ma uczeń poprzez odczytanie jej  w dzienniku elektronicznym. 

 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

zobowiązany jest poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Odnotowuje także fakt poinformowania ucznia o przewidywanych rocznych ocenach 

zachowania w dzienniku elektronicznym w zakładce: „Oceny zachowania”, rubryce: 

„Przewidywana”. Wychowawcy informują rodziców i ucznia o wpisanej ocenie poprzez 

przesłanie tej oceny dziennikiem elektronicznym bezpośrednio do zainteresowanych. Rodzice 

mają obowiązek odczytywać korespondencję w dzienniku elektronicznym, a w czasie 

ostatecznego terminu ich wystawienia i informowania, zapoznać się z wystawionymi bądź 

proponowanymi ocenami. Odczytanie tej informacji przez rodzica i ucznia jest równoznaczne 

z poinformowaniem o wystawionej ocenie. Dodatkowo dostęp do wystawionej oceny ma uczeń 

poprzez odczytanie jej w dzienniku elektronicznym. 

 


