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Uchwala nr SP.010.1.2020.2021

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińslciej

z dnia l 5 wrześni a 2020 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe uchwala się co następuje:
§1

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1) § 54 p.3 otrzymuje brzmienie:
ma prawo do poprawy każdego stopnia tylko raz, za vvyjątkiern oceny
niedostatecznej otrzymanej w wyniku niesamodzielnej pracy, w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela, ale jednocześnie do 2 tygodni od oddania pracy
przez nauczyciela. Obie oceny wliczają się do średniej z taką samą wagą. "
,,Uczeń

2) W § 44 p.17 otrzymuje brzmienie:
nieobecny I lub 2 dni, może być odpytany lub pisać pisemną pracę
kontrolną, lub sprawdzian na najbliższej godzinie lekcyjnej . Jeżeli uczeń był
nieobecny (usprawiedliwiony) 3 cfnj lub 4 dru ma obowiązek napisać zaległy
sprawdzian lub inną pracę pisemną w ciągu dwóch tygodru od chwili powrotu do
szkoły . Jeżeli uczeń był nieobecny (usprawiedliwiony) 5 dni lub dłużej :
ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od chwili powrotu
do szkoły i nie musi pisać zaległych kartkówek.''

„ Jeżeli

uczeń był

3) W § 44 dodaje

się

punkt 18 o brzmieniu:

chory 5 dni lub dłużej i nie pisał kartkó wki to symbol „O" z tej
kartkówki zostaje poprawiony na symbol,,-,, (minus)."

„Jeżeli uczeń był

4) W § 40 dodaje

się

punkt 3 o brzmieniu:

,,Za brak zadania uczeń otrzymuje negatywną uwagę do dzienruka elektrorucznego.
Dopuszcza się wpisanie oceny niedostatecznej za brak zadania domowego, jeżeli to

zHClanic miało p o dlegać o\.:cnie i nic zos tało oddane w okreś lonym terminie. W okresie
ogrnniczcnia funk cjonowania sz koł y (w czasie nauki zdalnej) również dopuszcza się
wystawienie oceny niedos wtec zm;j, je żeli uczennic odda zadania domowego w
określonym terminie."

5) W§ 40 dodaje

się

punkt 4 o brzmieniu:

„Dopuszcza się zadowanie prac domowych oraz pisanie kartkówek online ( w formie
zdalnej)."
§2
Real.izację uchwały

powierza się dyrektorowi

szkoły .

§3
Uchwała

wchodzi w życie dnia 15

września

2020 r.

§4
Upoważnia się dyrektora szkoły do opublikowania tekstu ujednoliconego statutu szkoły po

niniejszej nowelizacji.
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