
Uchwała nr 9/2022 
 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy 
z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Świdnicy 
 
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 / art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w związku z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz na 
podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) 
 

 
 

§ 1. 
1. W § 55 dodaje się ust. 3 o następującej treści: 

3. Możliwe jest zwiększenie liczebności oddziału przedszkolnego (o nie więcej niż 3 
dzieci będących obywatelami Ukrainy) oraz oddziału klas I-III szkoły podstawowej o nie 
więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy.  

 
2. W § 80 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 o następującej treści: 

 
16. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym 

terenie: 
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych, 
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  z 
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż 
określone w pkt 1-3. 
                            
     17. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły 
organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 
 
    18.  Indywidualne nauczanie również może być prowadzone z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 
 
 



3. W § 84 dodaje się ust. 8 o następującej treści: 
 

Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stworzyć im 
możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie 
dobrowolne i odpłatne. 

 
4. W Dziale XIII Rozdział 3 otrzymuje brzmienie: 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa/pedagoga specjalnego. 

5. W § 105 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego/ pedagoga specjalnego należy: 

 
6. W § 148 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

 
Dla każdego ucznia wychowawca klasy oraz nauczyciele odnotowują w dzienniku 

elektronicznym zachowania: pozytywne i negatywne. Uczeń za swoje zachowanie może 
otrzymywać punkty dodatnie lub ujemne. Każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęcie I i II 
półrocza po 100 punktów. Obserwacje obejmują: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły. 
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej. 
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 
7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

PUNKTY DODATNIE 
 

L
p. 

Zachowanie ucznia Licz
ba 
punk
tów 

Częstotliwoś
ć wpisów 

Odpowiedzia
lny za wpis 

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
1 Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np.100% frekwencja 

(do 5 dni nieobecności usprawiedliwionych). 
10 jednorazowo wychowawca 

2 Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco 
w półroczu (do 2 tygodni od momentu powrotu ucznia). 

10 jednorazowo wychowawca 

3 Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych na 
terenie szkoły (np. kółka zainteresowań, sportowe itp.) – 
min 50% obecności. 

  
10 

jednorazowo 
(za każde 
kółko) 

nauczyciel 
prowadzący 

4 Przestrzeganie regulaminów szkolnych, wyjść na przerwy, 
do kina, teatru, wycieczek klasowych i 
szkolnych. 

5 jednorazowo wychowawca 

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
5 Efektywne pełnienie funkcji w szkole 

np. przewodniczący SU, działalność w bibliotece itp. 
15 jednorazowo opiekun SU, 

opiekunowie 
6 Efektywne pełnienie funkcji w klasie 

np. przewodniczący, skarbnik, opiekun gazetki itp. 
5 jednorazowo wychowawca 



7 Pomoc    nauczycielowi    lub    innym pracownikom 
szkoły. 

5 każdorazowo nauczyciel, 
wychowawca 

8 Pomoc koleżeńska – systematyczna lub okazjonalna. 5 jednorazowo nauczyciel 
9 Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych 

przedsięwzięć i ich realizacji. 
5 każdorazowo nauczyciel 

10 Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace porządkowe w 
klasie, na terenie szkoły). 

5 każdorazowo nauczyciel 

11 Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska (np. 
działalność charytatywna, wolontariat, przyniesienie darów 
w ramach zbiórek, kiermasze, 
festyny itp.). 

  
5 

  
każdorazowo 

opiekun SU, 
  
nauczyciel 

12 I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach 
sportowych na szczeblu ogólnopolskim. 

  
100 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

13 II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 
przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu 
ogólnopolskim. 

  
80 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

14 Finalista konkursu ogólnopolskiego. 50 każdorazowo opiekun 
15 I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim. 
100 każdorazowo opiekun 

16 II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 
przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim. 

  
80 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

17 Finalista     konkursu                  przedmiotowego/               
   zawodów 
sportowych na szczeblu wojewódzkim. 

50 każdorazowo opiekun 

18 I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach 
sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, 
rejonowym. 

  
30 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

  
19 II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 

przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu 
miejskim, powiatowym, rejonowym. 

  
20 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

20 Udział w konkursie przedmiotowym na szczeblu, 
powiatowym, rejonowym. 

  
10 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

21 I miejsce w szkolnym konkursie przedmiotowym. 
  

20 każdorazowo opiekun 

22 Udział    w    szkolnym    konkursie             przedmiotowym
/ 
zawodach sportowych (w zależności od uzyskanych 
wyników) 

10 każdorazowo opiekun 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 
23 Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły. 

Udział (pomoc) w organizacji uroczystości szkolnych, 
apeli, konkursów, wykonanie dekoracji, 
obsługa sprzętu muzycznego itp. 

  
20 

  
każdorazowo 

opiekun SU, 
  
nauczyciel, 
organizator 

24 Aktywny udział w pracy na rzecz klasy. 
Udział (pomoc) w organizacji uroczystości klasowych, 
konkursów itp. 

  
5 

  
każdorazowo 

  
wychowawca 



25 Reprezentowanie      szkoły     podczas                               u
roczystości pozaszkolnych, miejskich (np. poczet 
sztandarowy 
itp.). 

  
20 

  
każdorazowo 

  
opiekun 

26 Strój    galowy    na    uroczystościach           szkolnych,      
w 
wyznaczone dni. 

5 każdorazowo wychowawca 

Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 
27 Nieużywanie wulgaryzmów. 5 jednorazowo wychowawca 

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

28 Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, 
wandalizmu. 

5 każdorazowo nauczyciel 

29 Odpowiedzialne reagowanie w trudnych sytuacjach. 5 każdorazowo nauczyciel 
Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

30 Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery 10 jednorazowo wychowawca 

31 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy 
nad sobą. 

1-15 jednorazowo wychowawca 

32 Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca. 5 raz w miesiącu wychowawca 

Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 
33 Okazywanie     szacunku     kolegom,                       nauczyc

ielom, pracownikom szkoły i innym osobom w każdej 
sytuacji. 

  
5 

  
jednorazowo 

  
wychowawca 

Inne pozytywne zachowania 
34 Ocena nauczycieli – średnia 0-10 jednorazowo wychowawca 

  
PUNKTY UJEMNE 

  
L
p. 

Zachowanie ucznia Licz
ba 
pun
któw 

Częstotliwość 
wpisów 

Odpowiedzi
alny za 
wpis 

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
1 Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie 

po klasie, zaczepianie, rzucanie przedmiotami, śpiewanie, 
gwizdanie itp.). 

  
5 

  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

2 Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw: bieganie 
po korytarzu, zwlekanie z wyjściem na przerwy, 
przebywanie w niedozwolonym miejscu 
(toalety, szatnie), zwlekanie z wejściem do szkoły itp. 

  
5 

  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

3 Niewykonanie    poleceń                         nauczyciela            
             lub           innego 
pracownika szkoły. 

5 każdorazowo nauczyciel 

4 Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas 
niej konfliktów. 

5 każdorazowo nauczyciel 

5 Używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub 
innych urządzeń nagrywających podczas lekcji. 

30 każdorazowo nauczyciel 

6 Nieprzygotowanie do lekcji – brak zadania domowego – 
zgłoszony przed lekcją/ niezgłoszony przed lekcją. 

2/4 każdorazowo nauczyciel 

7 Brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń. 4 każdorazowo nauczyciel 
8 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody, tworzenie publikacji 
naruszających godność innych osób. 

50 każdorazowo nauczyciel 



9 Ucieczka z lekcji, wagary. 10 za 
godz
inę 

każdorazowo nauczyciel, 
wychowawca 

10 Celowe i świadome opuszczanie lekcji, wagary. 5 za 
godz
inę 

każdorazowo nauczyciel, 
wychowawca 

11 Nieusprawiedliwione nieobecności. 2 za 
godz
inę 

każdorazowo wychowawca 

12 Spóźnienie na lekcję. 2 każdorazowo nauczyciel 
13 Ściąganie, odpisywanie lekcji podczas przerw. 2 każdorazowo nauczyciel 
14 Brak właściwego stroju lub obuwia na lekcji w-f 2 każdorazowo nauczyciel 

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
15 Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie oceny do 

dziennika, podrobienie podpisu, usprawiedliwienia). 
20 każdorazowo wychowawca 

16 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań. 10 każdorazowo nauczyciel 
17 Celowe niszczenie mienia szkolnego. 30 każdorazowo nauczyciel 
18 Celowe niszczenie własności innej osoby. 30 każdorazowo nauczyciel 
19 Zaśmiecanie otoczenia. 2 każdorazowo nauczyciel 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 
20 Niestosowny strój codzienny, brak stroju galowego  itp.   

5 
  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

21 Niewłaściwe      zachowanie                        podczas           i
mprez                        i 
uroczystości szkolnych. 

10 każdorazowo nauczyciel 

Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 
22 Wulgarne słownictwo lub gesty. 10 każdorazowo nauczyciel 

  
Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

23 Interwencja policji. 50 każdorazowo wychowawca, 
pedagog 

24 Nagana dyrektora. 50 każdorazowo dyrektor 
25 Upomnienie dyrektora. 40 każdorazowo dyrektor 
26 Posiadanie       i/lub       używanie                      niebezpiecz

nych 
materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, substancje 
niebezpieczne itp.). 

  
50 

  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

27 Napaść fizyczna na drugą osobę. 50 każdorazowo nauczyciel 
28 Udział w bójce (gdy nie można ustalić jedynego 

winnego). 
30 każdorazowo nauczyciel 

29 Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, szarpanie, 
podstawianie nóg itp.). 

20 każdorazowo nauczyciel 

30 Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom 
przemocy. 

20 każdorazowo nauczyciel 

31 Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie. 20 każdorazowo nauczyciel 
32 Zachowanie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa, 

zdrowia lub życia innych osób. 
  

30 
  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

33 Zagrożenie     własnego     życia     i                     zdrowia    
   (np. samookaleczenie się). Namawianie innych do takich 
zachowań. 

  
50 

  
każdorazowo 

wychowawca, 
pedagog, 
psycholog 



34 Samowolne wyjście z klasy/ świetlicy podczas lekcji. 10 każdorazowo nauczyciel 
35 Samowolne wyjście poza teren szkoły. 10 każdorazowo nauczyciel 

Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

36 Niekulturalne     zachowanie    w                        klasie,         
   świetlicy, stołówce, bibliotece itp. 

5 każdorazowo nauczyciel 

37 Żucie gumy na lekcji, jedzenie. 5 każdorazowo nauczyciel 
38 Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły/ 

wycieczek           w                             miejscach                   
publicznych, nieprzestrzeganie regulaminów wycieczek. 

  
10 

  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 

39 Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 

10 każdorazowo nauczyciel 

40 Zaczepki słowne (np. przezywanie, ubliżanie innym, 
groźby). 

10 każdorazowo nauczyciel 

41 Celowe     wprowadzenie      nauczyciela  w  błąd, 
okłamywanie. 

10 każdorazowo nauczyciel 

VIII. Inne negatywne zachowania 

42 Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich 
punktach) – punkty ujemne w zależności od wagi czynu. 

  
5-50 

  
każdorazowo 

  
nauczyciel 

43 Palenie papierosów/e-papierosów 30 każdorazowo nauczyciel 

 
Kryteria punktowe: 

  
  

Zachowanie Punkty 

Wzorowe 200 i więcej 

Bardzo dobre 151 – 199 

Dobre 100 – 150 

Poprawne 51 – 99 

Nieodpowiednie 21 – 50 

Naganne 20 i mniej 

 
7. W § 148 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

 

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria 
oceny zachowania. W uzasadnionych przypadkach wychowawca po zasięgnięciu opinii  Rady 
Pedagogicznej może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania maksymalnie o jeden 
stopień niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. Ocena zachowania ucznia 
ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 
8. W § 174 ustęp 11 otrzymuje brzmienie: 



 
Sztandar wprowadzany jest i wyprowadzany przy akompaniamencie werbli. W trakcie 

przemarszu chorąży niesie sztandar, opierając drzewce na prawym ramieniu; 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły jako przewodniczącemu Rady 
Pedagogicznej. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 

                                                      Liliana Reimann 
……………………………………………………………… 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 
 


