
Uchwała nr 4/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 11 w Rybniku  

z dnia 11 września 2019 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie  

Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku 

 

§ 1 

W § 33 statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

W szkole działają zespoły zadaniowo – problemowe: zespół jakości pracy zespołu – ewaluacji, 

zespół do spraw planu pracy zespołu i egzaminu po klasie VIII,  zespół do spraw programu 

wychowawczo-profilaktycznego i promocji zdrowia, zespół do spraw promocji zespołu  

i współpracy z zagranicą, zespół do spraw nowelizacji prawa obowiązującego w zespole, zespół 

do spraw wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zespół do spraw  socjalnych.  

 

§ 2 

W § 36 statutu ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają 

kierownik wycieczki i opiekunowie grupy. Ustala się następującą liczbę obowiązkową 

opiekunów. 

 

§ 3 

W § 36 statutu ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Przy wyjściach pieszych poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, co najmniej jeden 

opiekun na 30 uczniów. 

 

§ 4 

W § 36 statutu ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Przy wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków 

lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów. 

 

§ 5 

W § 36 statutu ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Przy wycieczce autokarowej udającej się poza miasto Rybnik, jeden opiekun na 15 uczniów. 

 

§ 6 

W § 42 statutu ust. 2  pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

 

§ 7 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. 

Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. 

 

§ 8 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie: 

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec półrocza 

sumę punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. 

 

§ 9 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie: 

Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna ocen z I i II półrocza. 

 

 



§ 10 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. f otrzymuje brzmienie: 

Zakresy punktów na poszczególne oceny. 

 

§ 11 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. f tiret otrzymuje brzmienie: 

Waga zachowań pozytywnych i negatywnych. 

L.p. Zachowanie ucznia  
Punkty 

 

Częstotliwość  

 

Nauczyciel 

odpowiedzialny 

za wpis  

Kategoria: A – Frekwencja 

1. Premia za brak godzin nieusprawiedliwionych.  
+5 

 
Na koniec półrocza Wychowawca  

2. Premia za brak spóźnień.  +3 
Na koniec półrocza  

 
Wychowawca  

3. Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna. -1 Za każde zdarzenie  Wychowawca  

4. Nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia. -1 Za każde  spóźnienie  Wychowawca  

Kategoria: B - Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań 

1. 

Systematyczne uczestnictwo w zajęciach kół 

zainteresowań lub zajęciach dydaktyczno 

wyrównawczych prowadzonych przez szkołę.  

od +1 

do +5 

Za każde koło na 

koniec półrocza 
Opiekun koła  

2. 
Systematyczne uczestnictwo w zajęciach poza 

szkolnych. 
+5 

Za każde zajęcia na 

koniec półrocza 
Wychowawca 

3. 

Aktywny udział w apelach i akademiach 

szkolnych  

i środowiskowych. 

+5 
Za każdą 

uroczystość  
Organizator  

4. 

Za każdy kolejny aktywny udział w apelach  

i akademiach szkolnych i środowiskowych z tym 

samym programem.  

+2 
Za każdą 

uroczystość  
Organizator  

Kategoria: C - Udział w konkursach i zawodach sportowych 

1. Udział w konkursach i zawodach sportowych.  
od +1 

do +5 
Za każdy konkurs  Opiekun  

2. Wyróżnienie w konkursie szkolnym. +5 Za każdy konkurs  Opiekun  

3. Laureat w konkursie poza szkolnym.  + 15 Za każdy konkurs Opiekun  

4. Laureat lub finalista konkursu kuratora oświaty.  +25 Za każdy konkurs  Opiekun  

Kategoria: D - Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna, zachowanie podczas 

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

1. Udzielanie pomocy kolegom w nauce. 

od +1 

do +5 

 

Za półrocze  Wychowawca 

2. 
Systematyczne działanie na rzecz klasy lub 

szkoły. 

od +1 

do +3 
Od zdarzenia 

Wychowawca,  

nauczyciel 

3. 
Pełnione obowiązki członka samorządu 

klasowego.  

od +1 

do +5 
Za półrocze Wychowawca  

4. 
Pełnione obowiązki członka samorządu 

szkolnego.  

od +1 

do +5 
Za półrocze  

Opiekun 

samorządu  

5. 

Aktywny udział w akcjach prozdrowotnych, 

ekologicznych, społecznych itp. 

 

0 Za półrocze 
Wychowawca, 

opiekun 

6. 
Reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym.  

+2 

 

Za każdą 

uroczystość  
Opiekun  

7. Reprezentowanie szkoły w delegacjach podczas +10 Za każde zdarzenie  Opiekun 



uroczystościach  pozaszkolnych.  

8. 

Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy - 

wynikają z uwag pozytywnych 

niepunktowanych. 

od +1 

do+30 
Na koniec półrocza Wychowawca  

9. 

Kulturalne zachowanie w kinie, teatrze na 

wycieczkach szkolnych oraz uroczystościach 

szkolnych.  

+2 Za każde zdarzenie  
Wychowawca, 

opiekun  

10. Używanie wulgaryzmów.  -2 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

11. 

Zachowanie nietaktowne lub niekulturalne ( np. 

zachowania aroganckie, opryskliwe,  

oszukiwanie personelu szkoły).  

-5 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

12. 
Ściąganie podczas prac pisemnych, odpisywanie 

zadań podczas przerw. 
-5 Za każde zdarzenie Nauczyciel 

13. 

Przeszkadzanie podczas lekcji (np.: rozmowy, 

jedzenie i picie, żucie gumy na lekcji, chodzenie 

po klasie, zaczepianie, rzucanie przedmiotami, 

śpiewanie, gwizdanie itp.).  

-3 Za każde zdarzenie  Nauczyciel  

14. 

Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych t.j. wycieczka, 

wyjście do teatru, kina.   

-3 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

15. 

Niekulturalne spożywanie posiłków w stołówce 

szkolnej oraz na korytarzach (np. zaśmiecanie 

stolików i podłóg, celowe rozlewanie posiłków).  

-3 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

16. 
Wyjęcie telefonu komórkowego w czasie lekcji i 

na przerwie. 
-5 Za każde zdarzenie Nauczyciel 

17. Używanie telefonu komórkowego. -10 Za każde zdarzenie Nauczyciel 

Kategoria: E Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

1. 

Premia w kategorii Dbałość o bezpieczeństwo 

 i zdrowie własne oraz innych osób . Premię 

otrzymuje uczeń, który przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 

występujące zagrożenia,  ma wpisane pozytywne 

uwagi i nie ma wpisanych  negatywnych z tego 

samego działu. 

+10 

 
Na koniec półrocza Wychowawca  

2. 
Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów i substancji.  
-20 Za każde zdarzenie  

Nauczyciel, 

wychowawca. 

3. Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia.  -10 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca 

4. 
Samowolne wyjście z klasy/świetlicy podczas 

lekcji. 
-10 Za każde zdarzenie Nauczyciel 

5. 
Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.  

 

  

od  -20  

do -10 

Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

6. 

Stwarzanie sytuacji niebezpiecznych (np.: 

bieganie po korytarzu, wchodzenie na kraty, 

zjeżdżanie po poręczy, wybieganie z klasy po 

lekcji na przerwę , itp.) .  

-3  
Za każde zdarzenie  

Nauczyciel, 

wychowawca  

7. 
Korzystanie bez zezwolenia z  urządzeń tele-

informatycznych. 
-5 Za każde zdarzenie Nauczyciel 

8. Posiadanie i stosowanie używek.  -15 Za każde zdarzenie  Nauczyciel, 



wychowawca. 

9. Kradzież  i wyłudzanie cudzego mienia.  -15 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

10. Niszczenie mienia.  
od -15 

do -5 
Za każde zdarzenie  

Nauczyciel, 

wychowawca. 

11. 

Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie, 

upublicznianie bez zgody osób uczestniczących 

osób bez ich zgody.  

od - 15 

do -5 

Za każde zdarzenie  Nauczyciel, 

wychowawca. 

12. Nagana Dyrektora Szkoły  -20 Za każde zdarzenie  Dyrektor     

Kategoria: F - Dbałość o swój wygląd zewnętrzny   Kategoria: K - Dbałość o swój wygląd zewnętrzny 

1. 

Premia w kategorii: Dbałość o swój wygląd 

zewnętrzny. Premię otrzymuje uczeń, który nie 

ma wpisanych uwag negatywnych z tego samego 

działu.  

+5 Za półrocze Wychowawca  

2. 
Niestosowny ubiór - niezgodny z regulaminem 

stroju szkolnego w tym brak stroju galowego.  
-3 Za każde zdarzenie  

Nauczyciel, 

wychowawca. 

3. 
Makijaż, farbowanie włosów, malowanie 

paznokci.  
-3 Za każde zdarzenie  

Nauczyciel, 

wychowawca. 

4. Niezmienianie obuwia.  -1 Za każde zdarzenie  
Nauczyciel, 

wychowawca. 

Kategoria: G - Sumienność, poczucie odpowiedzialności 

1. 
Fałszowanie dokumentów szkolnych 

(usprawiedliwień, ocen). 
-10 Za każde zdarzenie  

Nauczyciel, 

wychowawca. 

2. 

Niewywiązanie się z powierzonych zadań w 

uroczystościach szkolnych i poza szkolnych, 

pełnienia powierzonych funkcji (np. w 

samorządzie szkolnym, niedopełnienie 

obowiązków dyżurnego).  

-2 Za każde zdarzenie  Opiekun  

3. 
Nieterminowe zwracanie książek do biblioteki, 

sprawdzianów, dokumentów szkolnych. 
-1 Za każde zdarzenie  

Bibliotekarz, 

nauczyciel, 

wychowawca 

4. 

Pozostawienie nieuporządkowanego stanowiska 

pracy (np. niezasunięte krzesełko, śmieci na 

stoliku lub pod nim).  

-1 Za każde zdarzenie  Nauczyciel 

Kategoria: H - Stosunek do nauki 

1. 

Nieprzygotowanie do lekcji (np. brak stroju 

sportowego, instrumentu, przyborów 

geometrycznych, zeszytu przedmiotowego, 

zeszytu ćwiczeń), uwagę/uwagi uczeń otrzymuje 

po wykorzystaniu limitu określonego na danym 

przedmiocie w półroczu.  

-1 Za każde zdarzenie  Nauczyciel  

2. Popełnienie plagiatu.  
od -15 

do -5 
Za każde zdarzenie  Nauczyciel  

 

§ 12 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. g  otrzymuje brzmienie: 

Podczas ustalania oceny  zachowania obowiązują następujące zastrzeżenia: 

 - uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi    

punktami)  co najmniej 10 punktów ujemnych z kategorii E 

- uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami)  co najmniej 20 punktów ujemnych z kategorii E 

 

 



 § 13 

W § 43 statutu ust. 6 pkt 6 lit. h  otrzymuje brzmienie: 

Informację o ilości punktów i przewidywanej ocenie ucznia wychowawca podaje rodzicom 

podczas zebrań z rodzicami lub poprzez e – dziennik. 

 

§ 14 

W § 50 statutu ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

Noszenia zeszytu korespondencji w przypadku braku możliwości komunikacji przez  

e – dziennik. 

§ 15 

Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi zespołu. 

 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


